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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 

dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada 

Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu).” 

(QS. An Najm (53) ayat 39-42)
1
 

 

‘‘Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.” 

(HR Baihaqi) 

                                                 
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Kompleck Percetakan Al Qur’anul 

Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), hlm. 874. 
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ABSTRAK 

 

Anjarini Mandasari. Pola Pengembangan Produk Bank Syariah dalam 

Meningkatkan Kualitas Manajerial di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Skripsi. 

Yogyakarta Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pengembangan produk 

Bank Syariah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, sehingga hasilnya dapat 

digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas manajerial di BRI Syariah. BRI 

Syariah merupakan Bank ke empat yang beroperasi secara syariah di industi 

perbankan Indonesia. Sebagai bank yang belum lama beroperasi membentuk unit 

usaha syariah, maka BRI Syariah perlu merancang produk-produk mereka untuk 

menetapkan keputusan strategis bagi produk dan operasional bank syariahnya agar 

mampu sejajar dengan bank konvensional yang sudah ada terlebih dahulu. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, Deskriptif 

kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan. 

Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan pada Assistant of Opertional Manager (AMO), staf 

pemasaran, operasional pelayanan nasabah, dan nasabah BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta. Keabsahan data dengan menngunakan teknik uji triangulasi. Analisis 

data menggunakan tahapan pengembangan produk  dari William J Stanton serta 

tahapan dari Boyd, Walker, dan Larreche.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan produk BRI 

Syariah merupakan rancangan BRI Syariah dalam mengembangkan produk 

melalui proses perencanaan perusahaan untuk mengetahui keinginan pasar, 

menetapkan keputusan yang strategis dalam pembentukan produk, memperbaiki 

produk, bahkan membuat inovasi produk-produk baru sebagai upaya peningkatan 

kualitas layanan dan produk jasa perbankan syariah. Melalui prinsip syariah pada 

pola pengembangan produknya, maka produk-produk bank syariah dapat 

memberikan variasi yang halal dan baik untuk kemaslahatan masyarakat secara 

umum. Dapat diketahui pula, upaya yang berkaitan dengan pengembangan produk 

menghasilkan kinerja manajemen BRI Syariah Cabang Yogyakarta mengarah 

pada pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan produk dan perbaikan fasilitas jasa 

layanan BRI Syariah melalui produk-produk baru yang ditawarkan, akses 

teknologi yang dikembangkan, dan profesional kinerja karyawan yang lebih baik. 

Hal ini sebagai wujud meningkatkan kualitas manajerial di BRI Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian skripsi ini berjudul: Pola Pengembangan Produk Bank 

Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Manajerial (Studi Kasus di BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta). 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi 

diatas, penyusun mencoba memberikan penjabaran sebagai berikut: 

1.   Pola  

Di dalam Kamus Ilmiah Populer, arti dari istilah pola adalah model 

atau rancangan.1  

2.   Produk 

Dalam pemasaran, definisi produk adalah segala sesuatu yang bisa 

ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Sedangkan produk yang tidak berwujud disebut jasa. Dalam manajemen 

produk, identifikasi dari produk adalah barang dan jasa yang ditawarkan 

kepada konsumen. Kata produk digunakan untuk tujuan mempermudah 

pengujian pasar dan daya serap pasar, yang akan sangat berguna bagi 

tenaga pemasaran, manajer, dan bagian pengendalian kualitas.2 

                                                 
1Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

1994), hlm. 605. 
 2Antonius Frans Setiawan, 2009, Manajemen Produk, (Online), 
http://antoniusfranssetiawan.com/manajemen-produk, diakses 8 April 2009. 
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Jadi produk yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan 

produk jasa karena penelitian dilakukan di Bank Syariah dengan penelitian 

yang berkaitan dengan produk layanan jasa bank syariah di BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta. 

3. Pengembangan Produk 

Pengembangan produk ialah apabila suatu perusahaan 

meluncurkan produk baru yang ditujukan pada pasar yang sekarang pun 

sudah dimasuki.3  

Di dalam Kamus Marketing, arti dari istilah pengembangan produk 

adalah kegiatan yang mengarah ke dimilikinya ciri khas yang baru atau 

berbeda dari sebuah produk atau manfaat konsumen. Pengembangan 

tersebut membentang dari konsep yang sama sekali baru untuk memenuhi 

“keinginan” konsumen yang ditetapkan secara baru hingga modifikasi dari 

sebuah produk yang telah ada, penyajian atau  kemasannya. Ia merupakan 

bagian dari sebuah proses yang harus berkesinambungan untuk menahan 

masa penurunan dalam daur hidup intrinsik dari suatu produk yang ada.4 

Pengertian lain tentang pengembangan produk adalah suatu usaha 

yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk memperbaiki produk 

yang ada, atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan 

dan dipasarkan. Pengembangan produk terdiri atas penjualan-penjualan 

yang bertambah yang diusahakan oleh perusahan-perusahaan dengan 

                                                 
3 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, cet ke-7, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 

hlm. 146. 
4 Norman A. Hart dan John Staplenton, Kamus Marketing, cet ke-2, (Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2005), hlm. 163. 
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mengembangkan produk-produk yang diperbaharui untuk pasar-pasarnya 

yang sekarang.5 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pengembangan produk 

adalah suatu usaha perusahaan untuk menarik minat pelanggan dengan 

memodifikasi produk yang telah ada untuk menambah variasi produk yang 

dipasarkan. 

4.   Bank Syariah 

Definisi bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21/2008 tentang 

Perbankan Syariah).6 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut 

financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam 

aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.7 Sedangkan, bank syariah 

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Atau, dengan kata lain adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam.8      

                                                 
5 Moekijat, Kamus Manajemen, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 438. 
6 Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, Bank Sentral dan Mahkamah 

Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca  Perubahan UUD 1945, Materi 
Presentasi Seminar Sehari dan Temu Wicara Guru, Banda Aceh 26-27 November 2008, (Online), 
http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/01/sistem-perbankan-syariah1.pdf, diakses 17 
April 2009. 

7 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005), hlm. 14. 

8   Ibid, hlm. 13. 
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Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis yang dikutip oleh 

Sofiniyah Ghufron juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga 

perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah 

Islam. Hal ini berarti, operasional bank syariah harus sesuai dengan 

tuntunan Al-Quran maupun hadis, yaitu menggunakan sistem bagi hasil 

dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam.9 

5.   Meningkatkan Kualitas Manajerial 

Pengertian pokok kualitas yaitu kualitas terdiri dari sejumlah 

keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan 

atraktif (berdaya tarik) yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan 

demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. Kualitas 

terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.10 

Adapun yang dimaksud kualitas manajerial dalam penelitian ini 

adalah upaya dalam meningkatkan kualitas manajerial yaitu tindakan dari 

proses dan aktivitas manajemen yang diambil BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui 

peningkatan efektivitas (ketepatgunaan, menunjang tujuan) dan efisiensi 

(ketepatan, penghematan) produk jasa dan layanan bank syariahnya. 

6. BRI Syariah Cabang Yogyakarta  

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Bank Pemerintah pertama di 

Indonesia yang kepemilikannya masih 100% (seratus persen) ditangan 

                                                 
9  Sofiniyah Ghufron, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), 

hlm. 19. 
10Vincent Gaspersz, Total Quality Management, cet ke-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2003), hlm. 5. 
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Pemerintah. Melalui Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, sistem dan operasional BRI Syariah berdiri secara 

mandiri, artinya terpisah dari undang-undang perbankan BRI 

Konvensional.11 BRI Syariah merupakan unit usaha syariah yang coba 

berdiri serempak menyusul beberapa bank besar lainnya pada tahun 2007. 

Selanjutnya, BRI Syariah melaksanakan perkembangan kantor cabangnya 

dengan membidik kota-kota besar di Indonesia, salah satunya berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta yang terkenal sebagai 

Kota Pelajar dan Kota Pariwisata merupakan target potensial dalam 

memperluas nasabah dan memberikan informasi secara luas dari 

keuntungan perbankan berpola syariah ini. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi “Pola 

Pengembangan Produk Bank Syariah dalam Meningkatkan Kualitas 

Manajerial (Studi Kasus di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)” adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengembangan produk dari 

produk jasa dan layanan bank syariah dalam meningkatkan kualitas 

manajerial di BRI Syariah Cabang Yogyakarta sebagai upaya 

meningkatkan eksistensi kinerja perbankan syariah melalui perekonomian 

yang menyejahterakan masyarakat berdasarkan prinsip syariah. 

 

 

 

                                                 
11Ghapopedia, 2008, Profil Perusahaan, (Online), 

http://www.ghabo.com/gpedia/index.php/BANK_RAKYAT_INDONESIA, diakses 1 Juli 
2009. 
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B. Latar Belakang Masalah  

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan produk 

berupa jasa. Lembaga bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan 

dengan masalah uang. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan 

komoditas, antara lain: memindahkan uang, menerima dan membayarkan 

kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order 

maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, 

membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, memberi jaminan 

bank.12  

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bank juga mengikuti 

konsep produk pada produk jasa yang diberikan. Menurut Philip Kotler yang 

menyatakan ada penjual-penjual yang dibimbing oleh konsep produk bahwa 

konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas dan prestasi yang 

paling baik. Manajer pada organisasi yang berorientasi pada produk ini, akan 

memfokuskan energi pada pembuatan produk yang baik dan perbaikannya 

secara terus menerus.13 

Salah satu cara untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas adalah 

dengan pengembangan produk yaitu melakukan perbaikan atau menghasilkan 

produk baru yang berbeda dengan produk yang telah ada. Pengembangan 

produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki 

produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang belum ada. 

Bank Syariah harus mampu meningkatkan dan memberikan inovasi yang baru 

                                                 
12  Muhammad, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi, hlm. 14. 
13 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1993), hlm. 18. 
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pada produk jasa dan layanannya sebagai usaha manajemen dalam 

menghadapi perubahan selera, teknologi dan persaingan yang semakin 

meningkat sehingga dapat mempertemukan keinginan pasar melalui produk 

bank syariah yang tidak ketinggalan dari produk bank konvensional. Karena 

nasabah cenderung mencari produk yang baru di pasar perbankan dengan 

kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi.  

Seperti yang dinyatakan oleh Sondang P. Siagian bahwa 

pengembangan produk adalah upaya menarik minat para pelanggan untuk 

membeli dan menggunakan produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut karena mereka merasa puas terhadap produk yang selama ini sudah 

diluncurkan, dipromosikan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Karena yang menjadi sasaran adalah para pelanggan lama, strategi 

pengembangan produk mencakup tiga jenis kegiatan, yaitu mengembangkan 

dan meluncurkan produk baru, mengembangkan variasi mutu produk lama, 

dan mengembangkan model dan bentuk-bentuk tambahan terhadap produk 

lama itu.14 

Dewasa ini, para nasabah pengguna produk jasa perbankan sudah 

semakin selektif dalam memilih berbagai produk yang diinginkannya. Karena 

itu, perbankan syariah perlu upaya dalam melakukan pengembangan 

produknya agar dikenal oleh masyarakat dan juga agar perkembangan pangsa 

pasarnya mampu bersaing dengan perbankan konvensional. 

                                                 
14 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik,  cet ke-7, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 

hlm. 147. 
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Jika dilihat dari keterangan Republika pada bulan Juli tahun 2006, 

dapat diketahui walau perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta cukup 

pesat karena kepercayaan dan sambutan masyarakat atas sistem syariah yang 

semakin tinggi. Namun, perbankan syariah masih perlu mensosialisasikan 

mutu kinerjanya kepada masyarakat, karena pasar perbankan syariah masih 

belum dikerjakan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil informasi dari berita 

harian Republika, menurut Djarot Sumartono sebagai Kepala Bank Indonesia 

yang menyatakan bahwa: 

“Dalam waktu satu tahun, pertumbuhannya mencapai 50% (lima puluh 
persen) pada total aset dari hanya Rp. 215.000.000.000,00 (dua ratus 
lima belas milyar rupiah), akhir tahun 2004 menjadi Rp. 
300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) pada kuartal pertama 
tahun 2006. Selain asset, perkembangan kantor pelayanan pun cukup 
tinggi”.15  
 
Berdasarkan berita harian Kompas Yogya, Februari 2008 yang didasari 

oleh pernyataan Manajer Cabang Pegadaian Syariah Mlati Sleman yaitu Eka 

Sri Yuliani menyatakan bahwa pada tahun 2007 perkembangan institusi yang 

bernafaskan Islam atau lebih bisa dikatakan berdasar pada konsep syariah di 

Yogyakarta mendapatkan fenomena yang menggembirakan. Pembukaan BPR 

syariah baru yang ada di Yogyakarta, dan semakin pesatnya pertumbuhan 

koperasi yang berbasis syariah atau lebih dikenal dengan Baitull Mall wa 

Tamwill (BMT) dan mulai juga tumbuhnya layanan pegadaian yang berbasis 

                                                 
15 Yuli, 2006, Bank Syariah Yogya Tumbuh 50 Persen, (Online), 

http://www.syariahmandiri.co.id/berita, diakses 8 April 2009. 
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Syariah menarik minat nasabah tidak hanya kalangan muslim saja tetapi juga 

kalangan non muslim16  

Berdasarkan landasan hukum bank konvensional maupun bank syariah 

adalah sama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

pada Pasal 1 angka 2, yaitu menetapkan: 

“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”.17 

 
Sedangkan, yang dimaksud dengan Bank Umum pada Pasal 1 angka 3, 

yaitu: 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.18 
 
Adapun, perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank 

syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak 

melaksanakan konsep bunga dalam semua aktivitasnya karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan, tetapi menggunakan konsep bagi hasil, 

sedangkan bank konvensional membebankan bunga atas penggunaan dana dan 

pinjaman.  

Penentuan nilai bagi hasil dibuat pada saat akad berlangsung dengan 

kemungkinan persentase untung dan rugi yang diperoleh. Jumlah laba dapat 

                                                 
16 Eni Prihtiyani, 2008, Pegadaian Syariah Diminati Masyarakat Berbagai Agama, 

(Online), http://www.kompas.com, diakses 8 April 2009. 
17 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di 

Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 
2007), hlm. 4. 

18 Ibid. 
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meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung oleh pihak bank dan nasabahnya. Sedangkan, 

lembaga keuangan dengan konsep bunga, penentuannya akan mengarah harus 

selalu untung berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Jumlah bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang diperoleh berlipat. Pembayaran 

bunga tetap seperti perjanjian tanpa pertimbangan usaha yang dijalankan oleh 

nasabah mengalami untung atau rugi.19  

Dasar hukum tentang riba pada ayat-ayat al-Qur’an yang melandasi 

prinsip syariah dengan mengharamkan riba dalam Islam. 

Surat (2) Al-Baqarah ayat 275 menyatakan yang artinya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal  Allah telah Menghalalkan jual beli dan 

Mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

Larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah (2): 
275) 

 

Sedang ayat 130 surat (3) Ali ’Imran menegaskan yang artinya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali ’Imran (3): 130) 
 

Ayat 29 surat (4) An-Nisaa menyatakan yang artinya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

                                                 
19 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet ke-

2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 21. 
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisaa (4): 29 
 

Kandungan dari ayat-ayat tersebut sangatlah jelas, bahwa seseorang 

dilarang mengambil riba dan hendaklah kembali ke jalan yang diperintahkan 

oleh Allah SWT. 

Hadits penegasan tentang riba seperti yang disabdakan Rasulullah saw: 

“Dari Jabir, “Rasulullah saw telah melaknat (mengutuk) orang yang 

makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya.” (HR. 
Muslim).’’20 
 

Berdasarkan Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw 

melarang dengan tegas siapapun orang yang melakukan penambahan uang 

atau barang dalam bentuk riba atau bunga. 

Konsep operasional bank yang berprinsip syariah yaitu menyalurkan 

jasa bebas dari bunga atau riba dapat menjadi pilihan untuk semua masyarakat 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hikmah yang 

terkandung dari Qur’an dan Hadits dapat menjadi landasan untuk memahami 

ajaran agama Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat. Jika 

diperhatikan, keterbukaan dari sistem bagi hasil yang berbeda dengan bunga 

ini dapat meliputi berbagai aspek ajaran muamalah, yaitu dari persoalan 

hukum yang tegas dan hak manusia yang mendapat keadilan, juga dapat 

menjadi salah satu dasar Lembaga untuk berjalan dalam dakwah dengan 

prinsip kemaslahatan umat. Sosialisasi jasa pelayanan produk yang diberikan 

pihak bank dengan menujukkan hasil kualitas kinerja, fasilitas serta produknya 

                                                 
20 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), cet ke-28, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1995), hlm. 293. 
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yang memang tak kalah dengan bank konvensional akan menjadi informasi 

dan perhatian penting bagi para calon nasabah untuk mengkaji produk 

keuangan seperti apa yang dijalankan oleh bank secara syariah, sebelum 

memutuskan menjadi nasabah bank tersebut.  

Hal penting yang juga membedakan antara bank syariah dengan bank 

konvensional, selain konsep bagi hasil pada bank syariah, serta bank 

konvensional dengan konsep bunga yang merupakan riba adalah adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya 

sejajar dengan dewan komisaris bagi kepengurusan Bank Umum Syariah 

(BUS) dan BPRS. DPS melakukan pengawasan pada bank syariah yang 

mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma 

syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank, dan moral 

manajemen.21  

Menurut Pasal 1 angka 12 PBI No. 6/24/PBI/2004 disebutkan bahwa: 

“Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis 
Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk 
menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank 
yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”. 
 
Pasal 1 angka 13 PBI No. 6/24/PBI/2004 disebutkan bahwa: 

“Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan 
terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.” 22 
 
Hubungan kerja antara BI dan DSN hanya merupakan koordinasi 

antara dua lembaga tersebut. Berdasarkan pasal di atas, DSN dibentuk oleh 

MUI yang kedudukannya berada di bawah MUI dan sampai saat ini DSN 

                                                 
21 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 

hlm. 80. 
22 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, hlm. 188. 
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belum independen, sehingga kedudukannya belum sejajar dengan BI. 

Penyediaan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah tetap harus sesuai 

dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Seperti yang terdapat pada ketentuan 

Pasal 6 huruf m UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa menyediakan 

pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.23 

Adanya perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia perlu 

didukung oleh perangkat hukum, baik berupa undang-undang maupun pada 

peraturan operasionalnya. Oleh karena itu dikeluarkannya Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang berbagai 

produk yang disediakan oleh bank syariah, serta Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) yang secara khusus mengatur teknis mengenai operasional Perbankan 

Syariah.     

UU Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI 

adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Sejalan 

dengan perkembangannya, BRI termasuk menjadi salah satu bank terbesar di 

Indonesia.24 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan anak 

perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia yang melayani kebutuhan 

perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip syariah. 

Keberadaan BRI Konvensional yang besar dan telah mendapat simpatik baik 

dari masyarakat Indonesia menjadi bank yang perlu diperhitungkan, dan hal 

                                                 
23 Ibid, hlm. 5. 
24 http://www.brisyariah.co.id, diakses 20 Juli 2009. 
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ini menarik untuk diketahui apakah BRI Syariah juga dapat diterima baik oleh 

masyarakat dengan melihat produk-produk secara syariah yang 

ditawarkannya. Pengembangan produk bank adalah sebagai salah satu faktor 

yang harus diperhatikan oleh bank agar bisa terus bertahan hidup. Tujuan 

pengembangan produk sebagai upaya untuk menghasilkan inovasi-inovasi 

produk perbankan syariah yang mampu memberikan keunggulan dalam 

produk-produknya agar diminati oleh nasabah sebagai kecepatan bank syariah 

dalam merespon perubahan keinginan nasabah. Berdasarkan hal yang telah 

dikemukakan, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Pola Pengembangan Produk Bank Syariah dalam Meningkatkan 

Kualitas  Manajerial (Studi kasus di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka terdapat masalah pokok yang akan 

dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pola pengembangan produk bank 

syariah dalam meningkatkan kualitas manajerial di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui apa saja produk bank syariah yang dikembangkan 

oleh BRI Syariah 

b. Untuk mengetahui pola pengembangan produk bank syariah di BRI 

Syariah Cabang Yogyakarta. 
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c. Untuk mengetahui apakah BRI Syariah Cabang Yogyakarta mampu 

meningkatkan kualitas manajerial melalui pengembangan produk. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Dakwah 

Jurusan Manajemen Dakwah dalam pengembangan ilmu manajemen 

sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang pemasaran produk dan 

operasional bank syariah khususnya mengenai pengembangan produk. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

pengembangan produk bank syariah di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta dalam peningkatkan kualitas manajerialnya agar mampu 

bersaing secara profesional dengan perbankan lain. Serta, Penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan peneliti lainnya sebagai 

rujukan dalam menambah wawasan tentang Lembaga Keuangan Islam 

dan prinsip ajaran syariah Islam melalui produk Bank Syariah. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Kajian tentang perbankan dari penelitian bank syariah telah ada yang 

meneliti. Melalui penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini perlu 

menjadi landasan sebagai pembeda dengan hasil penelitian dari penelitian 

sebelumnya yang dipaparkan dalam artikel, jurnal, maupun skripsi. 

Dalam skripsi Hidayati Fadlilah yang berjudul “Analisis Sistem 

Pengendalian Internal pada Pembiayaan di PT. BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta”, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa efektifitas sistem 
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pengendalian internal pada pembiayaan yang dapat menjamin agar tujuan 

organisasi dapat tercapai dan membantu pihak manajemen dalam memilih 

calon debitur yang qualified. Adapun hasilnya disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal pada pembiayaan yang diterapkan PT. BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta adalah efektif.25 

Skripsi M. Amirul Mustaqim yang berjudul “Evaluasi terhadap Sistem 

Pengendalian Intern pada Kegiatan Pembiayaan Murabahah Lembaga 

Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta 

Periode 2006)”, untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern yang 

diterapkan pada BRI Syariah dalam memberikan keputusan pembiayaan 

murabahah antara teori dan praktek serta cara menangani pembiayaan 

bermasalah. Hasilnya bahwa BRI Syariah belum sepenuhnya menerapkan 

unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas usahanya 

dilihat dari unsur sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang 

sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi, pembentukan 

unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem 

pengendalian intern yang lain.26 

Skripsi Swastati Estu Sari Waras Tuti yang berjudul “Strategi 

Keunggulan Bersaing BNI Syariah Kota Yogyakarta dalam Upaya 

Meningkatkan Jumlah Nasabah”, menjelaskan dan menganalisis tentang 

strategi bersaing BNI Syariah Kota Yogyakarta dalam upaya untuk 

                                                 
25  Hidayati Fadlilah, Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan di PT. BRI 

Syariah Cabang Yogyakarta, Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2007. 
26  M. Amirul Mustaqim, Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Kegiatan 

Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang 
Yogyakarta Periode 2006), Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2007. 



17 
 

meningkatkan jumlah nasabah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahawa strategi yang dilakukan oleh BNI Syariah Kota Yogyakarta untuk 

meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan menaikkan nilai rata-rata bagi 

hasil pada tabungan, giro dan deposito, menurunkan nilai rata-rata margin 

pembiayaan dan meningkatkan intensitas promosi.27 

Harif Amali Rivai dan kawan-kawannya dalam jurnal penelitian 

“Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa 

Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional”, memberikan informasi 

tentang pertimbangan responden di dalam memilih jasa bank konvensional 

dan jasa bank syariah. Serta mengungkap informasi tentang persepsi 

responden yang belum pernah berhubungan dengan bank konvensional 

maupun syariah non-nasabah.28 

Penelitian Rully Setiawan, Pengembangan Produk dan Layanan Toko 

Pakaian Polite dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment,  

Penelitian ini menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment) 

yang didefinisikan sebagai metodologi dalam proses perancangan dan 

pengembangan produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan ‘suara-

suara konsumen’ ke dalam proses perancangannya diharapkan dapat menjadi 

tool untuk mengembangkan toko Polite agar mampu memberikan produk dan 

                                                 
27 Swastati Estu Sari Waras Tuti, Strategi Keunggulan Bersaing BNI Syariah Kota 

Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah, Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2008. 
28 Harif Amali Rivai dan kawan-kawan, 2006, Identifikasi Faktor Penentu Keputusan 

Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional, Jurnal 
Penelitian antara Pusat penelitian Bank Universitas Andalas dan Bank Indonesia, (Online), 
http://www.google.com/search:jurnalbanksyariah, diakses 9 April 2009. 
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layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan para 

pelanggannya.29 

Penelitian tentang pengembangan produk yang penyusun dapatkan, 

dilakukan di beberapa perusahaan atau unit usaha yang bergerak tidak pada 

sektor perbankan dan lebih menekankan pada upaya meningkatkan hasil 

penjualan produknya. Penelitian ini berbeda dengan yang terdahulu, karena 

penelitian ini mengkaji tentang pola pengembangan produk pada bank syariah 

yang merupakan industri keuangan syariah dengan produk utamanya 

berbentuk jasa. Pembahasan dalam pengembangan produk ini berbentuk 

produk pelayanan jasa, penyusun fokuskan pada proses pengembangan 

produk, produk jasa dan layanan bank syariah dan kegunaan produk. 

Sedangkan beberapa aspek untuk memenuhi kualitas atau mutu manajerial 

dari produk layanan jasa bank syariah dapat dilihat dari komunikasi, 

kepercayaan, keamanan, standar produk layanan, konsistensi, tanggapan 

nasabah/kepuasan pelanggan, kompetensi, akses, dan tata krama.30 Maka 

penyusun merasa penelitian skripsi dengan judul pengembangan produk bank 

syariah dalam meningkatkan kualitas manajerial studi kasus di BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta belum ada yang melakukan penelitian serupa yang 

dilakukan oleh penyusun.  

 

 

                                                 
29  Ruly Setiawan, 2007, Pengembangan Produk dan Layanan Toko Pakaian Polite 

dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment, (Online), 
http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php, diakses tanggal 13 April 2009. 

30 Kuat Ismanto, Manajemen Syariah; Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan 

Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 85. 
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F. Kerangka Teori 

Porter (1998) menjelaskan makna terpenting dari pemahaman strategi 

adalah mengambil tindakan yang berbeda dari perusahaan pesaing dalam suatu 

industri guna mencapai posisi yang lebih baik. Salah satu yang terpenting 

menurutnya adalah memposisikan produk perusahaan lebih baik dimata 

konsumen.31  Produk menurut Philip Kotler adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam definisi 

secara luas, produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, 

ide, atau bauran dari semua bentuk-bentuk tadi.32
  

Seperti definisi produk diatas, produk jasa akan menghasilkan suatu 

penilaian tentang kualitas atau mutu hasil yang baru dapat dibuktikan setelah 

konsumen menggunakan jasa tersebut. Produk yang diberikan akan menjadi 

titik pehatian pertama dari konsumen dan akan menjadi ciri khas dari 

perusahaan atau lembaga tersebut. Karakteristik pada bank syariah dalam 

menjalankan usahanya dalam bentuk jasa (service) akan terlihat dari konsep 

syariah yang menjadi pijakan dalam pengembangan produk bank syariah.  

Konsep syariah akan memberikan prinsip pengembalian keuntungan 

yang adil karena uang hanya sebagai medium dalam transaksi proses 

pemindahan hak milik barang atau asset. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

An-Nisa : 29 dan QS. Al-Baqarah : 275, sebagai berikut: 

                                                 
31Johannes Simatupang, 2009, Makna Penting Satu Strategi, (Online), 

http://johanessimatupang.wordpress.com, diakses 17 Mei 2009. 
32Kotler dan Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 346. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
33
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Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.
34 

  
Menurut Muhammad, bahwa pengembangan produk bank syariah 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:35 

1. Produk Penghimpunan Dana 

2. Produk Penyaluran Dana 

3. Produk Jasa 

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan produk, haruslah 

melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai pelaksanaan proses untuk 

merencanakan pengembangan produk dan menekan resiko yang mungkin 

terjadi. 

Adapun proses yang dimaksud terdiri dari tahapan atau proses 

pengembangan produk menurut sumber Glen L. Urban, John R. Hauser, dan 

Nikhilesh Dholakia yang diterangkan kembali oleh Boyd, Walker, dan 

Larreche, yaitu:36 

                                                 
33 An-Nisa (4) : 29. 
34 Al-Baqarah  (2) : 275. 
35 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi, hlm. 88. 
36 Boyd, Walker dan Larreche, Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Strategis 

dengan Orientasi Global, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 257. 
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1. Tujuan dan strategi produk 

2. Identifikasi peluang 

3. Desain produk 

4. Pengujian pra produk 

5. Komersialisasi  

Konsep kualitas terdiri dari lima kelompok karakteristik yang 

digunakan oleh pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu:37 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan.  

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Pada penelitian ini dalam pengertian kualitas adalah kualitas dari 

standar produk dan layanan bank yang telah sesuai dengan spesifikasi 

(penjenisan/perincian) berdasarkan prinsip syariah, mampu memberikan 

kepuasan terhadap pelanggan/nasabah, memberi tanggapan terhadap 

                                                 
37 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management, edisi revisi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 27. 
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permintaan nasabah, memenuhi kualitas dengan komunikasi, kepercayaan, 

keamanan, konsistensi, kompetensi, akses, dan tata krama di BRI Syariah. 

 

G. Pertanyaan Penelitian 

Karena permasalahan yang dibawa masih bersifat sementara, maka 

teori akan berkembang setelah penyusun memasuki lapangan. Akan tetapi, 

penyusun membutuhkan pertanyaan penelitian dengan maksud untuk 

memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek 

penelitian. 

Adapun pertanyaan penelitian yang didasari dari tujuan penelitian dan 

didukung dari kerangka teori dan tinjauan pustaka, maka dapat diajukan 

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan produk bank syariah yang 

dilakukan oleh BRI Syariah? 

2. Bagaimana upaya BRI Syariah dalam meningkatkan kualitas 

manajerialnya? 

3. Bagaimana pengaruh pengembangan produk dalam meningkatkan kualitas 

manajerial BRI Syariah? 

 

H. Metode Penelitian  

Untuk hasil yang baik dalam suatu penelitian diperlukan adanya 

metode penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
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1. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah individu yang dijadikan sasaran 

kasus yang diteliti sebagai sumber informasi. Subyek penelitian ini 

adalah: assisten operasional manajer, staf operasional dan pemasaran 

produk bank syariah, serta nasabah di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian dari 

suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah 

pengembangan produk bank syariah dari produk penghimpunan dana, 

produk penyaluran dana, dan produk jasa di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta, serta kinerja manajemennya. 

2. Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi).38 

                                                 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 14.  
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Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang 

menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, 

atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.39 Berdasarkan pernyatan di 

atas, penyusun simpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. 

3. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utama. 

Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta. dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer 

adalah hasil wawancara dengan staf karyawan BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta sebagai responden mengenai pola pengembangan produk 

bank syariah dalam meningkatkan kualitas manajerial di BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta dan wawancara dengan beberapa nasabah BRI 

Syariah Cabang Yogyakarta mengenai komentar produk dan layanan 

BRI Syariah. 

 

 

                                                 
39 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68. 
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b. Data Sekunder 

Data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan 

dokumentasi literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden.40 

Jenis wawancara dengan semiterstruktur (Semistructure 

Interview). Jenis ini termasuk dalam kategori in-dept interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan.41  

Melalui teknik ini, penyusun mengambil data-data dengan 

melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta bertempat di Jl. Yos Sudarso No. 1 Kota Baru Yogyakarta, 

khususnya wawancara yang ditujukan kepada assisten operasional 

                                                 
40 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman, 

(Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2007), hlm. 93. 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, hlm. 413. 
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manajer, staf operasional dan pemasaran produk bank syariah, serta 

nasabah di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.  

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek 

datanya.42 Melalui teknik ini, penyusun sebagai peneliti akan 

mengamati kegiatan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan 

melakukan observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan 

orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Penyusun sebagai peneliti melakukan partisipasi moderat 

agar terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam 

dengan orang luar. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.43  

Dokumentasi merupakan seluruh data yang menunjang 

pengetahuan penyusun berkenaan dengan produk perbankan syariah, 

pengembangan produk bank syariah, sejarah berdiri, visi misi, tujuan 

didirikan, struktur organisasi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan 

informasi lain yang menunjang penelitian ini.  

                                                 
42 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, hlm. 89-90. 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, hlm. 422. 
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5. Validitas Data 

Validitas data adalah uji keabsahan data. Validitas merupakan 

derajat ketepatan antara data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek penelitian.44 

Menurut Sugiyono yang menyatakan bahwa triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lihat gambar bagan 1.1 

berikut:45 

Bagan 1.1 
Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

 
                                

     
 

    
 

Uji validitas pertanyaan dilakukan pada manajer, karyawan, dan 

nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta seperti bagan 1.2 berikut: 

Bagan 1.2 
Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 

 
 
 
 

 
 

Adapun poin-poin pembuatan pertanyaan sebagai panduan dalam 

melakukan wawancara seperti pada tabel 1.1 berikut: 

                                                 
44

 Ibid, hlm. 455. 
45

 Ibid, hlm. 464. 

Wawancara Observasi 

Dokumentasi 

Pimpinan/manajer 

Nasabah Staf/karyawan 
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Tabel 1.1 
Poin-Poin Pertanyaan Wawancara 

 

No Item Pertanyaan Kategori 
1. Pola pengembangan produk dalam 

meningkatkan kualitas manajerial: 
a. Produk  bank syariah yang ditawarkan. 
b. Proses pengembangan produk. 
c. Kualitas produk. 
d. Kualitas manajerial. 

Uji validitas pertanyaan 
untuk pimpinan. 

2. 
 

a. Produk bank syariah yang dijalankan. 
b. Kinerja proses pengembangan produk. 
c. Kualitas fasilitas dan layanan. 

Uji validitas pertanyaan 
untuk karyawan. 

3. a. Alasan memilih produk bank syariah. 
b. Jenis produk yang dipilih.  
c. Kelebihan produk yang dirasakan. 
d. Harapan serta komentar tentang produk dan 

fasilitas layanan yang telah ada dan yang 
diinginkan. 

Uji validitas pertanyaan 
untuk nasabah  

 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bodgan yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa:  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di fahami, 
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.46 

 
Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu 

merupakan analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis 

antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti 

mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 

Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisa kualitatif, 

peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.47 

 

                                                 
46 Ibid, hlm. 427. 
47 Endif, 2008, Teknik Analisa Kualitatif, (Online), http://js.unikom.ac.id, diakses 27 

Mei 2009. 
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Analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip kembali oleh Sugiyono, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.48  

Langkah-langkah analisis sebagai berikut:49 

a. Reduksi Data (Data Reduction), berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. 

b. Penyajian Data (Data Display), penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, teks yang 

bersifat naratif, dan sejenisnya. 

c. Verifikasi (Verification/ Conclusion Drawing), Verifikasi adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung data berikutnya. Tetapi apabila didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

d. Koleksi Data (Data Collection), merupakan kumpulan sejumlah data 

baik sebelum di reduksi maupun setelah seluruh data disimpulkan. 

 

                                                 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, hlm. 430. 
49 Ibid, hlm. 431. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Teknis penulisan skripsi ini bersandarkan pada buku “Kode Etik  dan 

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta” 2006. Adapun pada penulisan skripsi ini, penyusun membahas 

beberapa bab yang diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan sebagai gambaran umum tentang 

penulisan skripsi. Pada bab ini diuraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA 

Merupakan kajian berupa teori dan konsep yang berhubungan 

dengan fokus penelitian. 

BAB III  :  HASIL ANALISIS 

Dalam bab ini memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh, 

termasuk pembahasan. Serta menganalisis hasil penelitian 

disesuaikan dengan teori dan konsep yang relevan dengan 

permasalahan. 

BAB IV  :  PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang menerangkan kesimpulan dan 

saran-saran. Dalam bab ini penyusun mencoba menyimpulkan 

permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, serta 

mengemukakan saran-saran yang dianggap perlu. 



137 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan 

pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profil BRI Syariah sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia 

merupakan peleburan unit usaha syariah dari perusahaan Bank Rakyat 

Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat dengan 

menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan konsep syariah, BRI 

Syariah memiliki produk dan layanan jasa perbankan yang terdiri atas 

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Produk-produk BRI 

Syariah sudah memenuhi syarat sebagai produk bank syariah yang dapat 

digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai produk bank syariah yang 

halal, bebas riba, dan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

dan kelayakan produk serta operasional bank syariah dibawah pengawasan 

Dewan Pengawas Nasional. 

2. BRI Syariah Cabang Yogyakarta menetapkan pola pengembangan produk 

bank syariah dengan melakukan proses pengembangan produk yang 

berkaitan dengan hal sebagai berikut: pertama, tujuan dan strategi produk 

BRI Syariah yang dikembangkan. kedua, mengidentifikasi peluang pasar 

melalui segmentasi pasar yang luas untuk meningkatkan sumber 



 138 

pendanaan bank dan mengatasi likuiditas bank. ketiga, membuat desain 

produk yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan nasabah, bentuk 

desain yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BRI Syariah. Keempat, 

pengujian produk bank syariah yang layak digunakan oleh nasabah. 

Kelima, melaksanakan komersialisasi dengan pengelolaan risiko 

operasional dan manajemen risiko. 

3. Pengembangan produk bank syariah membuat BRI Syariah melakukan 

peningkatan dan perbaikan produk jasa layanan melalui produk-produk 

baru yang dimunculkan, akses teknologi yang dikembangkan, dan 

profesional kinerja sumber daya manusia agar karyawan BRI Syariah 

memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan produk-produk bank syariah, 

prinsip bank syariah, serta kemampuan menjalankan operasional 

manajemen bank syariah dengan lebih kompeten. aspek-aspek itulah yang 

menjadi faktor pendukung BRI Syariah Cabang Yogyakarta dalam  upaya 

meningkatkan kualitas manajerial BRI Syariah. 

4. Respon nasabah terhadap produk yang ada di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta sudah baik, dilihat dari minat nasabah dalam menggunakan 

produk bank syariah di BRI Syariah. Respon yang dinyatakan oleh 

nasabah memberikan masukan yang mendukung BRI Syariah untuk lebih 

berkualitas. Dari segi pelayanan, keramahan karyawan BRI Syariah 

memberikan kenyamanan dan ketertarikan nasabah dalam menggunakan 

produk BRI Syariah. Sebagian respon dari nasabah juga meminta BRI 

Syariah untuk lebih meningkatkan teknologinya. Karena akses ATM BRI 
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Syariah yang belum difungsikan dengan baik dan belum meratanya 

terminal ATM yang tersebar di pusat kota Yogyakarta, membuat nasabah 

harus mengambil uang di kantor BRI Syariah terdekat. Akses kemudahan 

dalam melakukan pengambilan uang yang cepat menjadi salah satu 

permintaan nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta. 

 

B. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, ada 

beberapa saran yang dapat dikemukakan dan perlu kiranya mendapat perhatian 

dan dipertimbangkan. 

1. Terkait dengan produk yang dikembangkan, BRI Syariah hendaknya 

mempromosikan produk melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai produk-produk bank 

syariah, sistem bagi hasil yang menguntungkan, sistem manajerial bank 

syariah yang akan menambah pengetahuan nasabah secara langsung, 

melalui penjelasan dari para praktisi perbankan syariah. Selain karyawan 

BRI Syariah yang sering diberikan pelatihan bank syariah, hendaknya 

nasabah juga diberikan kesempatan untuk mengikuti beberapa event 

seperti pelatihan dan seminar tentang bank syariah. Dengan langkah ini, 

akan ada komunikasi dan interaksi yang dekat antara pihak bank dengan 

nasabah. Proses feed back antara nasabah dan perusahaan BRI Syariah 

dapat memberikan peluang BRI Syariah untuk terus maju dan 

meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia.  
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2. Selain melakukan evaluasi perbaikan produk dan sistem manajemen, 

hendaknya BRI Syariah Cabang Yogyakarta juga melakukan evaluasi 

kritik dan saran dari para nasabah secara rutin melalui kotak saran dan 

kritik yang sudah selayaknya disediakan oleh pihak bank. Hal ini bertujuan 

untuk menampung ide serta keluhan dari para nasabah atas pelayanan yang 

telah dirasakan selama menjadi nasabah di BRI Syariah.  Jadi, pihak bank 

tidak hanya menunggu keluhan atau saran nasabah saat bertatap muka 

secara langsung atau hanya saat nasabah mengalami suatu kendala. 

3. Akan lebih baik jika di kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta juga 

mempunyai divisi khusus bagian pengembangan produk yang dapat 

memberikan fokus terhadap upaya mengembangkan produk-produk baru. 

Karena sampai saat ini, pembentukan divisi pengembangan produk hanya 

ada di kantor pusat saja. Adapun Kantor Pusat PT Bank BRI Syariah 

berlokasi di Jakarta. 
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GLOSARIUM 

 

Akad  :  Perjanjian, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai 

komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.  

Bank garansi :  Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban 

pembayaran, dengan akad kafalah, bank garansi merupakan 

produk jasa pada bank Syariah. 

Hiwalah  :  Akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 

‘alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal ‘alaih 

untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual 

beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal akan membayar 

kepada muhal ‘alaih. Muhal ’alaih memperoleh imbalan sebagai 

jasa pemindahan.  

Ijarah  :  Akad sewa-menyewa barang antara bank (muajir) dengan 

penyewa (mustajir). Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan 

dikembalikan kepada muajir.  

Inkaso : Upah pemungut uang (pajak). Nasabah memberi kuasa kepada 

bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa, dengan 

akad wakalah. 

Istishna  :  Akad jual beli barang (mashnu’) antara pemesan (mustashni’) 

dengan penerima pesanan (shani’) spesifikasi dan harga barang 

pesanan disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan 

secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak 

sebagai shani’ kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat 

barang (mushnu’), maka hal ini disebut istishna paralel.  

Kafalah  :  Akad pemberian jaminan (makful ‘alaih) yang diberikan satu 

pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (kafil) 

bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang 

menjadi hak penerima jaminan (makful). 

Kliring : Pembayaran bank atas saldo. Nasabah memberi kuasa kepada 

bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa, dengan 

akad wakalah. 

Mudharabah : Akad antara pihak-pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan 

pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. 

 

 



Murabahah  : Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang 

yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan 

yang disepakati. 

Musyarakah  : Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih 

pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan 

produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati. 

Qardh  : Akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu 

(muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama 

sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman 

kepada muqtaridh. Pengembalikan pinjaman dapat dilakukan 

secara angsuran atau sekaligus. 

Rahn  :  Akad penyerahan barang atau harta (marhun) dari nasabah (rahin) 

kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh 

hutang. 

Salam  : Akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli 

(muslam) dan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang 

pesanan disepakati pada awal akad, dan pembayaran dilakukan 

dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam 

kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang 

(muslam fiih), maka hal ini disebut salam paralel. 

Transfer : Pemindahan, penyaluran, penyerahan atau pengiriman suatu 

barang/uang ke tempat lain (ke tangan orang, pihak lain, dsb). 

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa, dengan akad wakalah. 

Ujr  : Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan 

yang dilakukan. 

Wadi’ah  : Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai 

barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan 

tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan 

barang atau uang. 

Wakalah  : Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada 

penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) 

atas nama pemberi kuasa. 



PEDOMAN OBSERVASI 
 

1. Bagaimana tata letak geografis BRI Syariah Cabang Yogyakarta? 

2. Bagaimana penampilan kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta? 

3. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar Kantor BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta? 

4. Bagaimana sikap pelayanan karyawan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta? 

5. Bagaimana daya tanggap atau respon karyawan saat melayani nasabah? 

6. Apa saja sarana dan prasarana untuk melayani nasabah di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta? 

7. Bagaimana proses antrian pelayanan langsung di BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta?  

8. Bagaimana sikap nasabah saat menunggu antrian dari kerja pelayanan di BRI 

Syariah Cabang Yogyakarta? 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Assisten Manajer Operasional serta Bagian Staf 

Operasional dan Staf Pemasaran BRI Syariah Cabang Yogyakarta 

1. Pertanyaan tentang produk 

a. Apa saja jenis produk bank syariah yang ditawarkan? 

b. Apa saja jenis produk baru yang akan ditawarkan? 

c. Apakah alasan membuat produk jasa dan layanan bank syariah  dengan 

bentuk seperti itu? 

d. Apa saja fungsi dari produk bank syariah tersebut? 

e. Apa saja karakteristik produk bank syariah yang menarik? 

f. Apa sebab bentuk dari produk tidak cocok atau cocok dikembangkan 

sesuai dengan fatwa dari DSN? 

2. Pertanyaan tentang pengembangan produk  

a. Apa saja pengembangan produk yang dilakukan terhadap produk 

sebelumnya maupun produk yang ingin dimunculkan di BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta? 

b. Dari proses pengembangan produk: 

1) Tujuan dan Strategi Produk; 

a) Apa tujuan dari produk yang ada dan produk baru? 

b) Strategi produk yang dijalankan oleh BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta? 

2) Identifikasi Peluang: Pasar Sasaran, Pencetusan dan Pemrosesan 

Gagasan; 

a) Pasar-pasar mana saja yang ditargetkan oleh BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta? 

b) Apa yang menjadi kriteria pilihan dari masing-masing pasar? 

c) Seperti apa segmentasi pelanggan dari BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta dan siapa saja nasabahnya? 



d) Bagaimana cara pencetusan gagasan produk yang dilakukan 

oleh Bank? 

e) Bagaiamana pengubahan gagasan menjadi desain produk 

dengan menggunakan keahlian pemasaran di BRI Syariah? 

3) Desain Produk: Penentuan Posisi Produk, Potensi Penjualan, 

Desain Kerekayasaan; 

a) Bagaimana penentuan posisi produk berdasarkan preferensi 

konsumen BRI Syariah Cabang Yogyakarta? 

b) Apakah alasan membuat produk jasa dan layanan bank syariah  

dengan bentuk seperti itu? 

c) Bagaimana potensi penjualan produk lama maupun produk jasa 

baru yang ingin atau telah dikembangkan? 

4) Pengujian: Pengujian Produk, Prapengujian pemasaran, Tes 

Pemasaran; 

a) Bagaimana pengujian reaksi pelanggan/nasabah terhadap 

produk bank? 

b) Bagaimana prapengujian produk dan iklan layanan yang 

dilakukan BRI Syariah Cabang Yogyakarta berdasarkan 

standar BRI Syariah? 

c) Bagaimana BRI Syariah Cabang Yogyakarta mengembangkan 

produknya? 

5) Komersialisasi; 

a) Apa saja yang dilakukan oleh BRI Syariah untuk aksi 

pemasaran produk kemudian produk diluncurkan? 

3. Pertanyaan tentang kualitas produk jasa dan layanan bank 

a. Apa saja cara yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan 

layanan nasabah? 

b. Apakah BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah memenuhi kualitas dari 

standar produk dan layanan bank yang telah sesuai dengan spesifikasi 

(penjenisan/perincian) berdasarkan prinsip syariah? 



c. Apa yang dilakukan Bank dalam memberi tanggapan terhadap 

permintaan nasabah?  

d. Seperti apa komunikasi, kepercayaan, keamanan, konsistensi, 

kompetensi, akses, dan tata krama yang dilakukan oleh BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta kepada nasabahnya? 

 

B. Wawancara dengan Nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta 

1. Apa alasan anda memilih produk bank Syariah? 

2. Dari mana anda mengenal BRI Syariah? 

3. Apa alasan anda memilih produk di BRI Syariah? 

4. Jenis produk apa yang dipilih atau dipakai? 

5. Apa kelebihan atau manfaat dari produk yang dipilih? 

6. Apa komentar anda tentang produk dan fasilitas layanan yang telah ada? 

7. Apa harapan anda dari produk dan fasilitas layanan yang diinginkan? 

8. Bagaimana pelayanan dari karyawan BRI Syariah? 

9. Bagaimana akses teknologi dari BRI Syariah? 

10. Bagaimana penampilan kantor dan fasilitas yang dirasakan? 

11. Bagaimana letak lokasi kantor BRI Syariah? 

12. Apakah jumlah karyawan yang ada sudah cukup membantu? 

13. Apakah potongan administrasi? 

14. Bagaimana jika ada potongan administrasi saat melakukan transaksi? 

15. Apakah angsuran biaya yang dikenakan pada penggunaan produk 

pembiayaan di BRI Syariah cukup ringan? 

16. Apakah nasabah pernah mendapatkan hadiah dari BRI Syariah? 

17. Bagaimana perolehan keuntungan bagi hasil di BRI Syariah? 

18. Apakah nasabah mengikuti program zakat, infak dan shodaqoh di BRI 

Syariah? 

19. Bagaimana jaminan menggunakan produk layanan di BRI Syariah?  

  

 

 



C. Wawancara dengan Karyawan Bagian Umum BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta 

1. Bagaimana rasanya menjadi karyawan di BRI Syariah? 

2. Adakah reward atau punishment yang pernah diterima dari pimpinan? 

3. Apakah ruang kerja BRI Syariah saat ini memberikan kenyamanan 

bekerja? 

4. Seperti apa pemberian pelayanan yang dilakukan untuk nasabah? 

5. Bagaimana bentuk kedisiplinan yang diterapkan di BRI Syariah? 

6. Bagaimana budaya perusahaan yang diterapkan di BRI Syariah? 

7. Apakah saran yang ingin disampaikan karyawan guna kemajuan BRI 

Syariah selanjutnya?   

 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI 
 

1. Bagaimana sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah)? 

2. Bagaimana perkembangan kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta? 

3. Apa visi, misi dan tujuan BRI Syariah? 

4. Bagaimana nilai yang diterapkan dari budaya perusahaan? 

5. Bagaimana bentuk produk dan kegiatan usaha BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta?  

6. Bagaimana Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Yogyakarta? 

7. Dari mana sumber dana BRI Syariah diperoleh? 

8. Bagaimana fasilitas dari sarana dan prasarana BRI Syariah Cabang 

Yogyakarta? 

 



Catatan Lapangan 1 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Observasi. 

 

Sumber Data : Nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta 
Waktu :  Kamis, 5 November 2009, pukul 09.00 WIB. 
  Jumat, 6 November 2009, pukul 10.00 WIB. 
  Senin, 9 November 2009, pukul 10.15 WIB. 
  Selasa, 10 November 2009, pukul 10.00 WIB 
  Rabu, 13 Januari 2010, pukul 10.00 WIB 
  Kamis, 14 Januari 2010, pukul 10.00 WIB 
  Jumat, 15 Januari 2010, pukul 10.00 WIB  
Lokasi : BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga   

Yogyakarta 
 
 Informan adalah nasabah BRI Syariah Cabang Yogyakarta, adapun 
informan tersebut adalah bapak Abdul Rifai (32 tahun) dan saudari Fitri (25 
tahun) yaitu dengan status sebagai karyawan swasta, ibu Mismah (45 tahun) yaitu 
Dosen, ibu Anis (45 tahun) yaitu Guru SD, saudari Septi Pramita Sari (24 tahun) 
yaitu karyawan BMT, saudara Masykur (31 tahun) yaitu Mahasiswa S2 UGM dan 
karyawan PNS, ibu Ati Ambarwati (42 tahun) yaitu ibu rumah tangga, saudara 
Rozali (23 tahun) dan Yudi (25 tahun) yaitu sebagai mahasiswa S1 di UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Semua informan tersebut berdomisili di Yogyakarta. 
Seluruh informan mendapatkan pertanyaan yang sama dari penyusun dan ternyata 
jawaban mereka bervariasi. 
 Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan informan terdapat 
beberapa komentar menarik bahwa respon nasabah BRI Syariah terhadap produk 
bank syariah berkenaan dengan fasilitas dan kemampuan akses layanan yang telah 
diberikan oleh BRI Syariah cukup mendapat perhatian yang baik dari para 
nasabah. Hal ini dibuktikan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari 
penyusun yang mengajukan pertanyaan seputar produk BRI Syariah serta fasilitas 
dan layanan yang diinginkan  oleh nasabah sebagai tolak ukur pihak bank untuk 
memberikan kualitas produk dan layanan yang perlu ditingkatkan lagi. Selain itu 
mereka mengharapkan agar BRI Syariah Cabang Yogyakarta memberikan 
kemampuan akses ATM yang dapat dijangkau di wilayah publik. Hal ini 
bertujuan agar kemudahan mengambil uang dapat diterima dengan cepat oleh 
nasabah. Observasi yang penyusun lakukan juga sependapat dengan jawaban para 
informan bahwa BRI Syariah Cabang Yogyakarta masih perlu meningkatkan 
kulitas teknologinya. 
  



Catatan Lapangan 2 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Observasi 

 

Sumber Data : Karyawan BRI Syariah pada staf pemasaran, staf operasional, dan 
karyawan bagian umum yaitu customer service dan teller.  

Waktu : November 2009 – Januari 2010 
Lokasi : BRI Syariah Cabang Yogyakarta 
 
 Informan adalah Bapak Budiono sebagai staf operasional, Bapak Budi 
sebagai supervisor pelayanan, Bapak Musa staf pemasaran, Pranoto sebagai 
penaksir madya bagian pemasaran, Syaiful bagian customer service, Deista bagian 
teller, dan Dwi Putri Lestari bagian teller. Wawancara yang penyusun lakukan 
dengan pertanyaan berkaitan dengan budaya perusahaan, pelayanan kepada 
nasabah dan berkaitan dengan kerja karyawan yang dilakukan untuk 
mengembangkan produk BRI Syariah.  
 Wawancara dengan karyawan mendapatkan hasil bahwa budaya 
perusahaan yang akrab dan disiplin dalam menerapkan tata tertib di BRI Syariah 
memberikan kinerja karyawan lebih profesional. Dengan kenyamanan ruang kerja 
dan nuansa Islami yang berusaha dilaksanakan melalui doa bersama, tadarus, 
sholat berjamaah, dan briefing pagi menumbuhkan moral yang ikhlas dan jujur 
pada karyawan dalam menjalankan kerjanya di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. 
 Agar tidak kalah bersaing dari perbankan syariah lain, maka BRI Syariah 
Cabang Yogyakarta menerapkan standar kinerja karyawan sesuai dengan kualitas 
layanan Bank Syariah, memberikan pelatihan dasar perbankan dan pengarahan 
terhadap karyawan juga melakukan inovasi produk dengan memunculkan produk-
produk baru kepada nasabah dan memberikan promosi bagi hasil yang 
menguntungkan dan terbuka. Karyawan menjalankan pelayanan berdasarkan 
standar operasional pelayanan BRI syariah dan standar pelayanan perbankan 
syariah yang sudah ditetapkan.  



Catatan Lapangan 3 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Sumber Data : Assisten Operasional Manajer 
Waktu  : Desember 2009 – Januari 2010. 
Lokasi  : BRI Syariah Cabang Yogyakarta 
 

 Penyusun melakukan wawancara dengan informannya adalah bapak 
Purwadi selaku assisten pimpinan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. bapak 
Purwadi telah bekerja di PT BRI selama 20 tahun. Setelah didirikannya BRI 
Syariah, bapak Purwadi bekerja di BRI Syariah sampai saat ini. Dari dokumentasi 
yang berkaitan dengan bank syariah maka penyusun melakukan wawancara secara 
langsung. 
 Wawancara penyusun dengan assisten operasional manajer mendapatkan 
hasil bahwa BRI Syariah dalam upaya pengembangan produknya menjalankan 
standar excellent sevice. Selain itu dengan mengembangkan produk-produk baru 
sperti produk Gadai, Dana Talangan Haji, dan KPR dengan nilai rata-rata harga 
pembiayaan yang kecil atau murah dan memberikan nilai bagi hasil yang 
menguntungkan nasabah. Selain itu BRI Syariah membuktikan standar layanan 
yang berkualitas dengan berhasil menempati posisi juara 1 sebagai pemenang 
standar layanan terbaik perbankan syariah di Indonesia pada awal bulan Januari 
untuk edisi tahun 2009. Fokus pelayanan pada nasabah yang membuat  BRI 
Syariah sebagai Bank Syariah yang baru berdiri terus berupaya mengejar 
ketertinggalannya. Melalui pembenahan sistem informasi dan teknologi yang 
lebih ditingkatkan, maka BRI Syariah terus berupaya mengembangkan fasilitas 
produk dan layanan elektronik yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi. 
 Agar tidak kalah bersaing dari perbankan syariah lain yang sudah terlebih 
dahulu muncul, maka BRI Syariah juga berfokus pada kualitas karyawan. Dengan 
memberikan pendidikan, forum komunikasi, refreshing yaitu sharing divisi 
dengan perbankan syariah lain, dan mengikuti pelatihan dasar perbankan dan 
workshop, pelatihan ESQ, serta service quality. 
 Adapun pengembangan produk dilakukan untuk dapat mengetahui 
keinginan nasabah berdasarkan kebutuhan produk yang diminta, untuk mengatasi 
likuiditas dengan meningkatkan penghimpunan produk pada nasabah-nasabah, 
mengembangkan terus produk dengan inovasi produk-produk baru yang menjadi 
ciri khas BRI Syariah. 
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