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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan harapan antara nasabah

dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan non keuangan

pada Bank Syariah, menjelaskan penyebab dari adanya kesenjangan harapan

antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan

informasi non keuangan pada Bank Syariah, serta upaya Bank Syariah dalam

mengatasi kesenjangan yang terjadi baik mengenai penyampaian informasi

keuangan dan informasi non keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif studi kasus. Informan yang digunakan adalah pihak bank

sebanyak 2 informan Marketing Bank dan 1 informan Customer Service Bank

Muamalat Indonesia Cabang Malang, serta melibatkan 2 informan dari nasabah

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Analisis dan pengumpulan data

dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, interpretatif data, penarikan kesimpulan.

Paparan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan terjadi karena didasari

oleh tiga poin dari kesaksian nasabah, yang pertama nasabah menyamakan bank

syariah sama dengan bank konvensional karena nasabah menemui bahwa masih

terdapatnya rate di dalam bank syariah. Hal yang kedua adalah nasabah

beranggapan masih adanya agunan di dalam proses transaksi bank muamalat

indonesia yang membuat nasabah ragu terhadap kesahian asas syariah yang

digunakan oleh bank muamalat indonesia. Dan yang ketiga adalah terkait denda,

dimana nasabah beranggapan diberlakukanya denda di bank muamalat indonesia

membuat bank syariah tidak mempunyai perbedaan dengan bank konvensional.

Penyebab munculnya kesenjangan harapan yaitu masih terkait dengan masalah

komunikasi dan edukasi. Serta upaya Bank Syariah dalam mengatasi kesenjangan

adalah dengan melakukan pendekatan personal dimana bank memilah informasi

apa yang perlu diprioritaskan untuk disampaikan kepada nasabah dengan

beragamnya karakteristik dari nasabah, serta bank selalu siap untuk

memaksimalkan pelayanan seperti jika nasabah bertanya tentang asas Syariah

dan sebagainya, bank siap untuk menjawab dan memberikan data selama hal

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kesenjangan Harapan, Penyampaian Informasi Keuangan,

Penyampaian Informasi Non Keuangan.
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ABSTRACT

The objectives of this study are to identify expectation gap between the customers

and the management of Islamic banks regarding financial and non-financial

information, explain the cause of the gap, and determine measures that must be

taken by the bank to close the gap. The informants of this qualitative case study

are two marketing officers, one customer service, and two customers of Bank

Muamalat Indonesia Branch of Malang. The data of this study was obtained from

interviews, observations, and documentations and analyzed through data

collection, data reduction, data presentation, data interpretation, and conclusion

drawing.

The analysis indicates that, according to the statements of customers, the gaps

are, first, customers equate Islamic banks with conventional ones since the bank

still apply rate. Second, they still think that Bank Muamalat Indonesia still ask

collaterals in the transactions which makes them doubt the sharia principles

applied by the bank. The first reason is penalty applied in Bank Muamalat

Indonesia, which makes Islamic banks are not different from conventional ones.

The cause of the gap is related to communication and education. Therefore,

Islamic banks should use personal approach, so they can decide information that

must be provided for the customers based on their characteristics. Hence, the bank

can maximize their service and are ready to share information required by their

customers as long as it does not violate the applicable regulations.

Kata Kunci: Expectation Gap, Delivery of financial information, Delivery of non
financial information
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah salah satu jenis badan usaha yang tidak terlepas dari tujuan

untuk mencari keuntungan karena kontinuitas perusahaan tergantung pada

keuntungan yang diperolehnya. Bermunculannya bank-bank berarti persaingan

semakin ketat dan bukan saja memperebutkan nasabah yang potensial, tapi juga

dalam persaingan fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Hal ini yang mendorong nasabah

untuk memilih bank mana yang layak dipilih agar dapat membantu usahanya. Di

samping itu dalam mencapai kemajuan usaha pihak perbankan juga

memperhatikan perilaku konsumen atau nasabah. Kenyataan tersebut

dikarenakan perilaku nasabah sebagai tindakan individu dalam memperoleh dan

memakai barang dan jasa ekonomi, termasuk dalam menggunakan jasa

perbankan.

Bagi pihak bank sangat penting untuk mengetahui perilaku nasabah, yaitu

merupakan cerminan mengapa seorang nasabah melakukan pemilihan pada

suatu bank. Dengan mempelajari mengenai perilaku seorang nasabah maka dapat

dikaji lebih lanjut pertimbangan apa yang mendasari proses seseorang dalam

melakukan pemilihan suatu bank. Pertimbangan perilaku konsumen tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan dari segi pertimbangan ekonomis yang

rasional dan sadar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bank harus

memanfaatkan peluang serta melakukan identifikasi atas keinginan konsumen

atau nasabah dengan melihat perilaku konsumen, termasuk dalam hal ini

mengenai perilaku nasabah bank syariah.
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Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan

prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu

menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank

syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli

yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Dengan jumlah penduduk di

Indonesia yang mayoritas beragama Islam, data pada tahun 2010 Badan Pusat

Statistik menyebutkan pemeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 207,2 juta jiwa

yang artinya 87,18 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia adalah muslim

(Badan Pusat Statistik, 2010), tersebut menjadi peluang yang besar dalam

pengembangan bank syariah di indonesia. Dukungan fatwa dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, namun

demikian faktanya kondisi yang terjadi masih tidak dapat menarik nasabah dengan

optimal yang harusnya bank syariah mempunyai keunggulan dibandingkan

dengan bank konvensional, hal ini dapat diketahui dari pernyataan ketua dewan

komisioner otoritas jasa keuangan, wimboh santoso yang mengatakan bahwa

pangsa pasar bank syariah saat ini (tahun 2017) masih jauh di bawah bank

konvensional yang hanya berkisar di sekitaran angka 5% dari total secara

keseluruhan perbankan  (infobanknews.com)

Riba pada dasarnya adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah

pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah

pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa

bermakna ziyadah (tambahan) dan hal tersebut jelas dilarang oleh Agama Islam.

Beberapa hadist yang jelas melarang untuk melakukan riba dalam setiap aktivitas

transaksi keuangan yaitu dari Sa’id bin Zaid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,
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bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak

kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh

Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan

baginya syurga.” (Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan

kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan

kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata;

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang

yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud). Dari Abu

Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai

Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh

jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta

anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min

yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351).

Ditambah lagi dengan beberapa ayat yang tercantum dalam al-quran juga

menyebut kan larangan beserta ancaman pelau riba yaitu: “Hai orang-orang yang

beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)

jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278). Dan juga penggalan

ayat ancaman para pelaku riba dalam surat al-baqarah ayat 279 “Maka jika kamu

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

(QS. Al-Baqarah:279). Maksud dari dua penggalan ayat tersebut adalah mereka

yang beriman pada Allah dan mengikuti Rasul-Nya pasti akan takut pada Allah
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sehingga akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan kalau memang

benar beriman pada Allah, maka tinggalkanlah riba yang belum dipungut dan yang

jadi miliknya hanyalah utang yang pokok (tidak berlaku tambahannya). Jika tetap

mengambil riba, maka Allah mengancam perang. Jika bertaubat, maka harta

pokoknya saja yang diambil, tambahan riba tidak boleh diambil.

Selain itu adanya Fatwa MUI terkait dengan hukum riba juga menjadi

bentuk dukungan dalam upaya mengembangkan usaha perbankan syariah.

Menurut fatwa MUI bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih

buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT, karena dalam riba tambahan hanya

dikenakan pada saat jatuh tempo sedangkan dalam system bunga tambahan

sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Bunga (Interest/fa‟idah) adalah

tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-

hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil

pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka,

dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba adalah tambahan

(ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang

di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi‟ah (Fatwa MUI

Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga)

Namun demikian dalam perkembangan bank syariah di Indonesia hanya

mampu berada di urutan kesembilan dari 10 negara Islam lainnya (ojk.go.id,

Statistika Bank Syariah, 2018) apabila ditinjau dari sisi aset industri jasa keuangan

syariah. Ada kelemahan yang memicu perbankan syariah Indonesia lambat

berkembang. Perbankan syariah saat ini hanya memfokuskan pada fungsi sebagai

bank komersial biasa, tidak memaksimalkan fungsi sebagai bank investasi.

Bahkan, bisa disebut orientasi bank syariah berjangka pendek, yaitu menyalurkan
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pembiayaan konsumtif jangka pendek. Sebenarnya, hal ini tidak keliru karena

memang ada sisi kompetensi yang kurang memadai jika bergerak pada

pembiayaan investasi. Harusnya ini yang membedakan perbankan syariah dan

konvensional. Kegagalan lain bank syariah yang paling mendasar adalah

menyangkut tata kelola dan mengelola risiko dan kemampuan dari perbankan

syariah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keunggulan

yang dimiliki oleh perbankan syariah (http://infobanknews.com, 2018)

Rancangan Undang Undang (RUU) perbankan syariah yang disahkan

menjadi Undang-undang perbankan syariah tahun 2008 yang lalu, setidaknya

menjadi angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di

Indonesia, karena bagaimanapun juga hal itu dapat memberi kepastian hukum

bagi seluruh stake holder bank syariah dalam rangka menyelesaikan sengketa

yang terjadi di antara mereka, baik antara bank dengan nasabah, maupun

sebaliknya. Selain itu kepastian hukum tersebut juga dapat memberi kepercayaan

kepada para investor untuk menanamkan invesatasinya dalam sektor perbankan

syariah sehinga mampu mendongkrak asset perbankan syariah secara nasional.

Meskipun Undang-undang tersebut telah mengambil peran yang sangat

vital terhadap eksistensi perbankan syariah, namun perlu juga diketahui bahwa

prinsip dasar bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

terhadap jasa-jasa perbankan syariah, karena bagaimanapun juga harus pula

diakui bahwa perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan

dengan perbankan konvensional. Oleh karenanya siapapun yang berhubungan

dengan bank syariah harus dapat memahami dengan benar bagaimana karakter

produk yang disediakan oleh perbankan syariah agar tidak terjebak kedalam

kesalahfahaman dan menimbulkan persfektif negatif terhadap institusi tersebut.
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Sistem yang dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang di dunia

islam selama sekitar setengah abad yang lalu, meskipun demikian pesat nya

perkembangan tersebut, baru dirasakan di Indonesia sekitar Tujuh belas tahun

terakhir dengan pendirian bank Muamalat indonesia sebagai sebagai bank islam

pertama yang di restui penguasa pada tahun 1992, dan kini telah menghadirkan

sejumlah bank syariah, bank konvensional yang membuka cabang sayariah,

maupun ratusan turunannya berupa BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syariah)

maupun BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di seluruh Nusantara ini. Meskipun asset

totalnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, namun

perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendapat dukungan dan

sambutan luas dari berbagai pihak. Karena perbankan syariah dalam hal ini

dianggap telah memberikan solusi atas persoalan riba bagi umat Islam.

Lembaga keuangan syariah dalam melakukan aktivitasnya operasionalnya

memiliki berberapa perbedaan apabila dibandingkan dengan bank konvensional,

dan yang paling menonjol yaitu pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga

seperti bank konvensional pada umumnya. Kenyataan tersebut menjadikan bank

syariah memiliki keunggulan dan menjadi pilihan bagi nasabah dalam mencukupi

kebutuhan dananya. Tetapi dibelakang fakta tersebut jika kita melihat di

masyarakat sekarang ini banyak tersebar isu negatif terhadap bank syariah.

Bahkan gubernur sumatera barat Gamawan Fauzi pernah mengeluarkan

pernyataan yang sangat mengejutkan yang tercantum pada Republika edisi jum’at

23 November 2007 mengenai praktik bank syariah di daerahnya. Beliau

menyatakan "Bank Syariah kan tidak boleh mematok bunga, tapi kenyataannya

justru itu terjadi” dan "Ini kan tidak konsisten namanya”. Kemudian ia
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menambahkan, “Mestinya dalam sistem syariah, risiko dan keuntungan

ditanggung bersama”

Salah satu bentuk fungsi dasar dari lembaga keuangan syariah adalah

untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan yang efektif. Selain

itu juga menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah dari

lembaga keuangan konvenasional. Pada sisi yang lain munculnya risiko ketika

terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (output-come) dan hasil yang paling

akhir ini tidak dapat diketahui (Khan et al., 2008).

Dalam konteks bank syariah, pengungkapan informasi keuangan yang

komprehensif termasuk informasi yang memungkinkan nasabah menilai

keuntungan dan resiko menabung di Bank syariah sangatlah penting mengingat

pembagian keuntungan nasabah Bank syariah bukan atas dasar bunga melainkan

atas pembagian hasil investasi (revenue sharing). Pengungkapan informasi

keuangan kepada stakeholder bank syariah, seharusnya tidak terbatas pada

informasi keuangan semata, melainkan juga informasi non-keuangan yang

memungkinkan nasabah mengetahui tingkat kesesuaian operasional bank dengan

prinsip syariah (Yaya et al., 2008).

Keinginan nasabah untuk mendapatkan informasi keuangan dan non

keuangan yang selengkap-lengkapnya sulit dipenuhi oleh manajemen karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan

manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, dan waktu yang

digunakan untuk menyajikan informasi (Khomsiyah dan Susanti, 2003). Di

samping hal tersebut manajemen perlu mempertimbangkan cost and benefit

dalam menyajikan disclosure dalam laporan keuangan atau laporan tahunan

(Mardiyah, 2002). Pertimbangan cost and benefit juga dapat digunakan
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manajemen dalam memberikan penyampaian informasi keuangan, sehingga

manajemen akan lebih selektif dalam menyampaikan informasi yang akan

dikeluarkan ke nasabah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya

kesenjangan harapan penyampaian informasi keuangan antara nasabah dan

manajemen.

Begitu juga dengan informasi non keuangan yang diberikan oleh bank

semakin banyak pula diperoleh nasabah akan mempermudah nasabah untuk

menilai penerapan prinsip konvensional atau syariah dan pelayanan bank.

Nasabah membutuhkan informasi non-keuangan untuk menilai bagaimana

kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan bank karena hal

tersebut merupakan alasan utama menabung di bank syariah. Hal tersebut

menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan informasi antara nasabah dan

manajemen, pihak manajemen tidak bisa menyampaikan informasi non-keuangan

yang lengkap sedangkan nasabah membutuhkan informasi non-keuangan yang

lengkap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan harapan

penyampaian informasi non keuangan antara nasabah dan manajemen.

Oleh karena itu hal yang mendasari penelitian ini adalah terdapatnya

stigma negatif yang terjadi dimasyarakat mengenai keberadaan bank syariah,

keberadaan bank syariah dipandang oleh masyarakat tidak berbeda seperti halnya

bank konvensional pada umumnya (Rahmadika, 2016). Hal ini yang menyebabkan

bank syariah seperti jalan di tempat walaupun dengan dukungan dari BI dan MUI.

Banyak masyarakat yang enggan memilih menggunakan jasa perbankan syariah

walaupun MUI juga sudah mengeluarkan fatwa Nomor 32 tahun 2004 yang

mengatakan bahwa bunga bank identik dengan riba nasi’ah yang diharamkan oleh

syariat, yang hal ini seharusnya bisa mendorong pengguna jasa lembaga
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keuangan bank konvensional beralih ke lembaga keuangan bank syariah. Tetapi

dikarenakan banyak faktor yang salah satunya adalah kurangnya edukasi yang

diberikan oleh perbankan syariah itu sendiri kepada masyarakat membuat

pengguna jasa lembaga keuangan perbankan enggan berpindah dari yang

konvensional ke yang lebih syariah.

Rahmadika (2016) menyebutkan nada sinisme masih sering terdengar dari

sebagian besar umat Islam terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan

syariah lainnya. Salah satu yang masih sering terdengar yaitu pernyataan yang

menyebutkan bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya

kosa kata belaka yaitu “bunga “ diganti dengan “bagi hasil”. Begitu juga Pramanto

(2014) dalam penelitianya menyebutkan bahwa di masyarakat beragam persepsi

timbul mengenai bank syariah, tetapi sebagian besar (64,29% koresponden)

beranggapan bahwa penerapan aplikasi pada bank syariah sama dengan bank

konvensional, hanya istilahnya saja yang berbeda. Bank syariah dianggap sama

seperti bank konvensional, hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari

masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan pihak perbankan syariah

sehingga menimbulkan persepsi yang salah terhadap bank syariah itu sendiri.

Stigma negatif terhadap bank syariah dalam masyarakat yang rentang

menimbulkan kesenjangan ini tidak dibantah keberadaanya oleh salah satu

karyawan senior salah satu bank syariah di kota malang. Narasumber M

mengatakan pada saat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai

berikut :

“Sebenarnya kita tahu ada isu seperti itu, tapi kalau dikaitkan mengenai
SDM bank syariah itu sendiri yang tidak kompeten sehingga menimbulkan
miss understanding di masyarakat itu juga kurang benar. Tapi karena
memang konsep syariah di dalam perbankan ini yang tergolong baru dan
lebih sulit (dibandingkan sama konvensional) dan juga konsep syariah ini
tidak bisa dipelajari hanya sekali dua kali pelatihan saja mas. Nyari orang



10

itu juga g gampang lho mas (yang sesuai kriteria kita). Dilain sisi juga
kebanyakan nasabah juga biasanya juga tidak begitu peduli karena bagi
mereka yang penting uangnya bisa dropping. karena hal-hal yang seperti
ini lah yang menimbulkan persepsi-persepsi yang salah akan bank syariah
itu sendiri”

Pemikiran ekonomi dalam Islam (pada perbankan khususnya) bukannya

belum dikaji, hanya saja belum dikembangkan dan belum ditata secara sistematis

seperti yang telah dilakukan oleh ekonomi konvensial. Analisis dan kajian yang

dilaksanakan para ekonom selama ini lebih didominasi oleh ekonomi positif

(positive economics) yang mengabaikan aspek normatiknya, namun cetusan

pemikiran para ahli Ekonomi Islam ini tidak dijabarkan lebih jauh dalam model-

model yang mudah dicerna dan dipahami oleh semua kalangan. Belum

ditemukannya suatu solusi yang tuntas, memberikan indikasi bahwa teori ekonomi

konvensional dengan arus utama pemikiran barat memang tak berdaya

mengatasinya. Oleh karena itu, peran Ekonomi Islam sangatlah dibutuhkan dalam

menghadapi tantangan perekonomian Global (Riyadiet al., 2014)

Dalam penelitian ini terdapat dua hal utama yang diteliti yaitu pertama

terkait dengan kesenjangan antara nasabah dan manajemen terkait dengan

penyampaian informasi keuangan. Informasi keuangan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah prosedur atau ketentuan pada aspek keuangan syariah.

Bentuk kesenjangan yang terjadi yaitu adanya perbedaan persepsi terkait dengan

proses penyampaian informasi keuangan, kebijakan pihak bank setiap aktivitas

yang dilakukan sehingga proses penyampaian informasi keuangan belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan nasabah. Dalam uraian di atas akar masalah

ada pada komunikasi dan edukasi dari perbankan syariah ke masyarakat yang

tidak berjalan efektif sehingga menimbulkan miss understanding oleh masyarakat

kepada bank syariah itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,
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maka penelitian ini berjudul: “Kesenjangan Harapan Antara Nasabah dan

Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan

Bank Syariah”

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di

perbankan baik secara teori maupun praktis khususnya pada sektor bank syariah.

1.2  Motivasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua motivasi utama yaitu kesenjangan antara

nasabah dan manajemen terkait dengan penyampaian informasi keuangan dan

non keuangan. Pertama mengenai informasi keuangan, peneliti ingin

mengindentifikasi informasi-informasi pada aspek keuangan terkait perlakuan

akuntansi seperti apa yang diharapkan nasabah untuk diberikan oleh pihak

perbankan. Kedua yaitu mengenai penyampaian informasi non keuangan yang

dilakukan oleh pengelola bank, aktivitas pengelolaan tersebut yaitu mengenai

informasi lain yang perlu disampaikan oleh bank syariah dalam hal ini mengenai

kejelasan dan kelengkapan informasi akad yang dilakukan, jenis layanan

(pembiayaan dan penghimpunan), standar pelayanan pada nasabah, serta

informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh Bank

Syariah.

1.3  Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kesenjangan yang terjadi antara nasabah dan

manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan non keuangan bank

syariah. Analisis kesenjangan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran

sejauh mana pihak bank mampu memberikan jaminan atau dukungan terkait
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dengan upaya memberikan jaminan kepuasan nasabah. Bentuk kesenjangan

tersebut yaitu mengenai kelengkapan informasi yang diberikan oleh perbankan

syariah. Menurut Moleong (2009) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, untuk

dapat memahami secara lebih luas dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti

memfokuskan:

a. Informasi keuangan

Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam analisis informasi

mengenai keuangan dalam hal ini mengenai akad dalam proses transaksi

keuangan. Bahan untuk mengadakan analisis terkait dengan proses

penyampain informasi transaksi ketika akad dilakukan serta kesesuaian

pengelolaan keuangan dengan DSN MUI.

b. Informasi non keuangan

Informasi lain yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja bank syariah

adalah informasi yang terkait dengan diluar aspek keuangan. Informasi

tersebut meliputi kelengkapan informasi akad, jenis layanan (pembiayaan

dan penghimpunan), standar pelayanan pada nasabah, serta informasi

tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang sedang dilakukan oleh Bank

Syariah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan,

maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini,yaitu:
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1. Bagaimana kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen

terhadap penyampaian informasi keuangan dan non keuangan pada Bank

Syariah?

2. Bagaimana penyebab munculnya kesenjangan harapan antara nasabah

dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan informasi

non keuangan pada Bank Syariah?

3. Bagaimana upaya Bank Syariah dalam mengatasi kesenjangan yang

terjadi baik mengenai penyampaian informasi keuangan dan informasi non

keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan harapan antara nasabah

dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan non

keuangan pada Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab dari adanya kesenjangan

harapan antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi

keuangan dan informasi non keuangan pada Bank Syariah.

3. Untuk mengetahui upaya Bank Syariah dalam mengatasi kesenjangan

yang terjadi baik mengenai penyampaian informasi keuangan dan

informasi non keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna sebagai:
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1. ManfaatTeoritis

Secara teoritis, penelitiaan ini bermanfaat untuk menguji kebenaran terkait

dengan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk

mengurangi tingkat kesenjangan penyampaian informasi keuangan dan

non keuangan. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi tingkat

kesenjangan tersebut yaitu dengan melakukan analisis terhadap tingkat

kesenjangan sehingga solusi yang tepat dapat dilakukan dengan dasar

menggunakan teori asimetri informasi dalam upaya untuk meminimalkan

terjadi gap antara nasabah dan pihak bank.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan

pemikiran bagi Bank Syariah sehubungan dengan informasi dan bahan

pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menguragi tingkat

kesenjangan penyampaian informasi keuangan dan non keuangan.

b. Bagi Masyarakat dan Nasabah

Diharapkan hasil penelitian  ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan

nasabah pengguna jasa perbankan, khususnya masyarakat pengguna

jasa perbankan syariah agar masyarakat mengetahui lebih praktis hal-

hal yang menyangkut mengenai permasalahan terkait dengan

kesenjangan penyampaian informasi keuangan dan non keuangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai  referensi dan bahan

perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya  dan diharapkan
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dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap literatur akuntansi dan

manajemen serta menambah pengetahuan dan referensi pembaca.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Bank Syariah

Praktek perbankan berdasarkan bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan

di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992. Kegiatan bank

berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan perluasan jasa perbankan bagi

masyarakat yang menghendaki dan membutuhkannya. Pembayaran imbalan yang

tidak di dasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil atau

jual beli sebagai mana digariskan syariah (hukum) Islam.

Menurut Siamat (2005) Bank bagi hasil atau bank Syariah didefinisikan

sebagai bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam mobilisasi dana maupun dalam

penanaman dananya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil. Prinsip

utama operasi bank bagi hasil didasarkan pada tata cara bermualah secara Islam

yakni mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadist

2.1.1  Konsep Dasar Bank Syariah

Operasional bank syariah didasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil

sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional tersebut

adalah sebagi berikut (Sumitro,2007):

1. Al-Wadiah

Yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan

(termasuk bank) dan pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan

menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.
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2. Al-Mudharabah

Yaitu perjanjian antar pemilik modal (uang atau barang) dengan

pengusaha dan pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu

proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut

dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.

3. Al-Musyarokah

Yaitu perjanjian kerja sama antar dua pihak atau lebih pemilik modal

(uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.

4. Al-Murabahah dan Al-Bai’u bi Thaman Ajil

Al-Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga

sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yaitu disepakati

bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun.

Persetujuan meliputi cara pembayaran sekjaligus. Al-Bai’u bi Thaman Ajil

yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga

pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Persetujuan termasuk jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran.

5. Al-ijarah dan Al-Ta’jiri

Al-Ijarah yaitu perjanjian antar pemilik barang dengan penyewa yang

membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan

membayar sewa,setelah masa sewa berakhir, maka pemilik barang akan

menjual barang tersebut kepada penyewa.

6. Al-Qardhul Hasan

Yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial

semata, para peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun

kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.
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7. Al-Kafalah

Yaitu pemberian garansi pada nasabah untuk menjamin pelaksanaan

proyek dan memenuhi kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

8. Al-Hiwalah

Yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer atau pengalihan

tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan sebagai

imbalan.

9. Al-Jo’alah

Yaitu perjanjian dan selanjutnya pihak pertama berjanji untuk memberi

sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua atas suatu usaha yang sifat

dan batasannya tercantum pada perjanjian.

10. Al-Wakalah

Yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga.

11. Al-Sharf

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang

lainnya.Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

konsep dasar pada bank syariah lebih mendasarkan pada prinsip-prinsip

agama Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dalam aktivitas bank syariah

menggunakan bentuk-bentuk perjanjian usaha baik dalam penyimpanan

barang atau uang serta melakukan pembiayaan suatu usaha dengan

sistem bagi hasil. Pada sisi yang lain bank syariah juga melakukan kegiatan

usaha dengan melakukan kesepakatan usaha untuk melakukan proyek

bersama.
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2.1.2  Kegiatan Operasional Bank Syariah

Pada prinsipnya kegiatan opersaional bank syariah adalah sebagai berikut

(Siamat, 2005):

1. Penghimpunan dana

a. Giro berdasarkan prinsip Al-Wadi’ah

b. Tabungan berdasarkan prinsip Al-Wadi’ah

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Al-Mudharabah

d. Antar bank bagi hasil berdasarkan prinsip Al-Wadi’ah dan Al-

Mudharabah

e. Penerimaan dana lainnya berdasarkan prinsip Al-Qard Al-Hasan (aid)

2. Penyaluran dana/pembiayaan, berdasarkan prinsip:

a. Al-Mudharabah

b. Al-Musyarakah

c. Al-Murabahah

d. Al-Bai’ubithaman ‘ajil

e. Al-Ijarah

f. Al-Bai’Al Dayn

g. Al-Qordul Hasan

3. Pemberian Jasa

a. Bank garansi berdasarkan prinsip Al-Kafalah

b. Transfer berdasarkan prinsip Al-Hiwalah.

c. Penitipan barang dan surat berharga dengan prinsip Al-Wadi’ah dan Al-

Wakalah

d. Jual mata uang asing berdasarkan prinsip Al-Sharf
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e. Pembukaan L/C berdasarkan prinsip Al-Wakalah, Al-Musyarakah dan

Al-Murabahah

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya

kegiatan operasional bank syariah yaitu meliputi penghimpunan dana dari

masyarakat, menerima dana/ pembiayaan dan pemberian jasa. Secara

keseluruhan kegiatan tersebut lebih menekankan pembagian hasil usaha dengan

menerapkan syariat Islam.

2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki tujuan sebagai berikut (Sumitro, 2007):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara

islami

2. Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah, melalui

aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindari inflasi

akibat penerapan sistem bunga (bank konvensional).

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non

Islam (konvensional) sehingga umat Islam tidak dapat melaksanakan

agamanya secara penuh.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

perbankan Syariah yaitu lebih mengutamakan atas kesejahteraan masyarakat

dengan menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Dalam kegiatan operasionalnya

perbankan Syariah tidak mengenal sistem bunga seperti pada bank konvensional.

Tujuan utamanya yaitu dapat mengurangi sistem ketergantungan umat Islam
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kepada bank konvensional, sehingga tingkat kualitas hidup umat dapat lebih

terjamin dengan baik.

2.1.4  Risiko dalam Model Pembiayaan Syariah

Dalam bagian ini, akan dibahas beberapa risiko yang melekat pada model

pembiayaan syariah. (Khan, Tariqullah dan Ahmed, 2008)

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam

lembaga keuangan syariah. Akad telah terbentuk maka karakteristik

risikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga.

Persamaan karakteristik risiko dengan akad berbasis bunga, murabahah

telah disetujui untuk diterima sebagai model pembiayaan di beberapa

sistem regulasi disejumlah Negara. Terdapat beberapa jenis akad yang

tidak disetujui oleh para ulama fiqh. Terlebih lagi, beberapa jenis kontrak

yang saat ini berlaku, dari sudut pandang fiqh, masih belum seragam.

Perbedaan sudut pandang ini dapat memicu risiko pihak ketiga

(counterparty risk) sebagai hasil tidak efektifnya sistem peradilan.

Persoalan ini sebenarnya berakar pada kenyataan bahwa murabahah

merupakan jenis akad kontemporer. Murabahah didesain melalui

kombinasi berbagai jenis akad. Terdapat konsensus dari para ulama fiqh

bahwa jenis akad baru ini disepakati sebagai salah satu jenis jual beli

tangguh. Kondisi atas validitasnya didasarkan pada adanya kenyataan

bahwa bank harus membeli (menjadi pemilik) objek transaksi terlebih

dahulu, baru kemudian mentransfer hak kepemilikan kepada nasabah.

Pemesanan oleh pihak nasabah bukanlah akad jual beli, namun lebih pada

sebuah janji untuk membeli. Bank syariah memperlakukan janji untuk
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membeli sebagai suatu yang mengikat nasabah. Beberapa ulama yang lain

menganggap bahwa janji tersebut tidaklah mengikat satu pihak saja,

meskipun nasabah telah memesan sesuatu dan membayar imbalan atas

komitmen (commitment fee) tersebut, bisa saja ia membatalkan akad.

Counterparty risk yang paling penting bagi bank syariah dalam pembiayaan

murabahah-nya muncul akibat tidak terpenuhinya karakteristik akad, yang

lebih lanjut dapat memicu perkara peradilan.

Masalah potensial lainnya dari akad jual beli seperti murabahah adalah

terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank tidak

dapat menuntut kompensasi apa pun (yang melebihi harga yang telah

disepakati) atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai

dengan waktu yang telah disepakati ini, tentu akan merugikan pihak bank.

2. Pembiayaan Salam

Paling tidak, terdapat dua counterparty risk dalam akad salam. Berikut

penjelasannya:

a. Counterparty risk dapat muncul dari kegagalan supply pada waktu yang

telah disepakati, atau kegagalan supply pada kualitas dan kuantitas yang

sama dengan kesepakatan. Salam adalah akad untuk pembiayaan sektor

pertanian, counterparty risk mungkin terjadi Karena faktor-faktor yang

berada di luar kualitas kredit nasabah secara normal. Misalnya, kualitas

kredit nasabah mungkin sangat bagus, namun supply barang mungkin saja

tidak sesuai dengan waktu yang disepakati karena terjadi bencana alam.

Sektor pertanian menghadapi risiko katastropik (catastrophic risk),

counterparty riskakan semakin besar lagi dibandingkan dengan akad

salam yang normal.
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b. Akad salam bisa dilakukan melalui pertukaran resmi (disuatu tempat

tertentu, misalnya pasar) dan bisa dilakukan tanpa tempat yang khusus

(over the counter). Akad ini harus tertulis bagi kedua belah pihak. Akad

salam diakhiri dengan pengiriman secara fisik dan kepemilikan komoditi.

Komoditi ini tentunya memerlukan inventori, yang mengharuskan bank

untuk menanggung biaya penyimpanan (storage cost) dan harga risiko

lainnya, selanjutnya biaya dan harga tersebut merupakan suatu yang unik

bagi bank syariah.

3. Pembiayaan Istishna’

Pembiayaan istishna’ yang disalurkan menghadapkan bank pada

counterparty risk yang spesifik, diantaranya:

a. Counterparty risk yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan istshna’

muncul dari sisi supplier, sebagaimana yang terjadi pada akad salam.

Terdapat risiko kegagalan yang terkait dengan kualitas dan waktu

pengiriman. Objek dari istishna’ lebih mendapatkan kontrol dari pihak

ketiga dan kurang dihadapkan pada bencana alam jika dibandingkan

dengan akad salam. Counterpery risk dari sub kontraktor istishna’

meskipun besar, namun tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan akad

salami.

b. Risiko gagal bayar (default risk) pada sisi pembeli adalah bersifat alamiah,

atau sering disebut sebagai kegagalan untuk membayar secara penuh dan

tepat waktu.

c. Meskipun akad istishna’ lebih bersifat opsional dan tidak terikat dengan

ketentuan fiqh, namun counterparty risk bisa muncul ketika supplier

bermaksud membatalkan kontrak.
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d. Sama halnya dengan akad murabahah, dalam akad istishna’ nasabah pun

dapat membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman

sehingga bank harus menanggung risiko tambahan.

Risiko-risiko ini ada karena ketika bank syariah masuk ke dalam akad

istishna’,akan selalu melibatkan peran para pengembang, kontraktor,

perusahaan manufaktur dan supplyer. Selama bank syariah tidak memiliki

spesialisasi dalam hal ini maka akan selalu tergantung pada subkontraktor.

4. Pembiayaan Mudharabah dan Musharakah

Banyak pihak akademisi dan pengambil kebijakan yang tertarik untuk

menulis bahwa alokasi dana oleh bank dengan basis mudharabah dan

musharakah lebih disukai daripada model pembiayaan yang memberikan

return tetap seperti murabahah, ijarah, dan istishna’. Bank syariah dalam

paraktiknya menggunakan model pembiayaan mudharobah dan musharakah

dengan porsi yang sangat kecil. Hal ini memungkinkan karena tingginya risiko

kredit yang ada di dalamnya.

Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan

mudharabah dan musharakah karena tidak adanya ketentuan jaminan

(collateral), adanya risiko moral hazard, adverse selection (penyalahgunaan

fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank

untuk menilai proyek. Ketentuan kelembagaan seperti masalah perpajakan,

sistem akuntansi dan auditing, dan kerangka regulasi yang ada juga tidak

dapat meng-cover seluruh model pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mereduksi risiko dalam

model pembiayaan berbasis profit and loss sharing – mudharabah dan

musharakah dalam bank syariah adalah dengan memfungsikan universal
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banks. Universal banks dapat memegang ekuitas dan efek utang secara

sekaligus. Hal ini akan memengaruhi penggunaan model pembiayaan

musharakah dalam bank syariah. Bagaimanapun, sebelum berinvestasi pada

sebuah proyek dengan basis model ini, bank perlu melakukan studi kelayakan

terlebih dahuluu. Posisinya sebagai pemegang ekuitas, universal banks dapat

melibatkan diri ke dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen

perusahaan. Sebagai hasilnya bank dapat memonitor penggunaan danadalam

proyek secara intensif dan dapat mereduksi masalah moral hazard.

Sejumlah ekonom, menyatakan bahwa alasan mengapa bank tidak

memiliki model pembiayaan ini adalah, karena disamping tidak

menguntungkan dari sisi diversifikasi portofolio, risiko yang harus

ditanggungpun lehib tinggi. Penggunaan model pembiayaan mudharobah dan

musharakah pada kedua sisi balance sheet bank, lebih lanjut akan memicu

ketidakstabilan sistemik (systemic instability), dan penurunan pada sisi aset

akan dapat ditutup dengan penyerapan penurunan pada sisi liabilitas. Selain

itu, juga diargumentasikan bahwa akad berbasis intensif (intensive compatible

contract) dianggap lebih dapat mereduksi pengaruh dari moral hazard dan

adverse selection. Optimalisasi portofolio kredit bukan berarti mengoptimalkan

portifolio kredit dan ekuitas. Ketika bank syariah menggunakan current

accounting (giro) pada sisi liabilitas dalam jumlah besar, kejatuhan pada sisi

aset tidak dapat diserap oleh rekening ini pada sisi liabilitas. Penggunaan

model pembiayaan mudharobah dan musharakah yang lebih besar pada sisi

aset akan mengakibatkan ketidakstabilan sistemik (systemic instability) atau

peraturan mendasar pada saat current account (giro) dipergunakan dalam

jumlah besar oleh bank syariah.
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2.1.5 Regulasi Perbankan Syariah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara

bersamasama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara

sinergis mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan

kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perkembangan selanjutnya, kehadiran bank syariah di Indonesia cukup

menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah hadir bank syariah milik

pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank

syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya

penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat

merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta

menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya

penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan

keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang

bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Dengan telah

diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang terbit tanggal 16 Juli 2008 pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 1:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta



27

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Pasal 1 ayat 7: “Bank

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah.” Pasal 1 ayat 12: “Prinsip Syariah adalah prinsip

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”

Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin

memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya

secara lebih cepat lagi. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk

memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara

optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan

perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis

lainnya. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh

Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal,

terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari

konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks

kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan

tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan

perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan

sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap

masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan

negeri. Usaha untuk penyelesaian sengketa pada perbankan syariah termaktub

pada Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bagian

ke tiga larangan bagi bank syaria’ah dan UUS pasal 24 ayat 1 point a,b,c dan d
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yang berbunyi : (1) Bank Umum Syariah dilarang: a). melakukan kegiatan usaha

yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b). melakukan kegiatan jual beli

saham secara langsung di pasar modal; c). melakukan penyertaan modal, kecuali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan d).

melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran

produk asuransi syariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga

perbankan syariah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa

berdasarkan sifat pengunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: (Antonio,

2013)

1. Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produktif terdiri dari

pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal

kerja untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan

berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi.

2. Pembiayaan konsumtif baik primer maupun sekunder. Perbankan syariah

memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional yaitu agar

lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara

meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau

kegiatan lainnya yang sesuai. Adapun cara penyelesain sengketa ini

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 11 ayat

2 point a,b, dan c. Pasal 11 Ayat 2 : “Dalam hal seluruh atau sebagian

barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau

jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank memiliki pilihan untuk :
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a. Membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian

dana hak Bank;

b. Menunggu penyerahan barang tersedia; atau

c. Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya

yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan

barang pesanan semula.” Kemudian pasal 11 ayat 3: “dalam hal

nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang

lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga,

kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah.” Dan

pasal 11 ayat 4: “ dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada

Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela

menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga

(discount)

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI

dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga

keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah

mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam

(Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi

di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan

pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen

lembaga keuangan syariah (LKS).



30

2.2  Pelaporan Informasi Kinerja Bank Syariah

Hameedet al,. (2004) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah perlu

menggunakan prinsip full disclosure. Prinsip ini mendorong lembaga seperti Bank

Syariah untuk melaporkan secara optimal tidak saja kinerja keuangan melainkan

kinerja non keuangan.

2.2.1  Informasi Keuangan Bank Syariah

Menurut Prastowo dan Juliaty (2008) untuk menilai kinerja keuangan suatu

perusahaan diperlukan ukuran-ukuran. Salah satu cara untuk mempelajari dan

mengukur keadaan keuangan perusahaan adalah dengan analisis sistem atau

prosedur dalam pelaksanaan aktivitas keuangan yang dilakukan. Bahan untuk

mengadakan analisis informasi keuangan adanya berbagai informasi mengenai

akad atau ketentuan transaksi yang dilakukan. Prosedur penting dimiliki bagi suatu

organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya

prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan

aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Prosedur adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna

menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Jadi dapat diketakan bahwa prosedur

adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan

yang terjadi berulang-ulang.

Selain itu upaya untuk menganalisis imformasi keuangan perusahaan

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan atau program dari perusahaan

tersebut. Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi

selain untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sebuah perusahaan, kinerja
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non keuangan juga berfungsi sebagai satu ukuran untuk mengetahui loyalitas

seorang manajer dengan karyawan. Loyalitas seorang manajer dengan karyawan

dapat diketahui dengan melihat sejauh mana ketepatan dia bekerja dan

bagaimana cara kerjanya untuk mencapai target sesuai yang ditentukan oleh

perusahaan.

2.2.2  Informasi Non Keuangan Bank Syariah

Informasi lain yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja bank syariah

adalah informasi yang terkait dengan diluar kinerja keuangan. Informasi tersebut

meliputi kesesuaian dengan prinsip syariah, jenis layanan (pembiayaan dan

penghimpunan), standar pelayanan pada nasabah, serta informasi tentang bidang

dan kualitas pembiayaan yang sedang dilakukan oleh Bank Syariah (Yusoh dan

Ismail, 2001).

Kesesuaian Bank Syariah dengan syariah Islam, didasarkan pada

kesesuaian Bank syariah dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan

Syariah Nasional. Saat ini DSN telah mengeluarkan sekitar 125-an fatwa yang

terkait dengan penyelenggaraan Bank Syariah. Dalam hal ini setiap bank syariah

harus dapat meyakinkan nasabahnya bahwa telah beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah tersebut. Informasi ini sangat penting mengingat cukup banyak

nasabah bank syariah yang berinvestasi atau menabung dengan alasan

kesesuaian dengan prinsip syariah. Informasi tentang kinerja bank dalam hal

penciptaan sistem operasi yang dapat menjamin kesyariahan operasinya

merupakan hal yang perlu disampaikan pada nasabah.

Informasi lain yang cukup penting adalah informasi tentang standar

pelayanan nasabah sehingga, nasabah memperoleh perlindungan atas hak-

haknya saat berhubungan dengan bank syariah. Informasi tentang bidang dan
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kualitas pembiayaan yang dilakukan juga menjadi penting mengingat informasi ini

dapat memberi gambaran pada nasabah tentang prediksi kesuksesan bank

syariah dalam memperoleh keuntungan dimasa depan.

Untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kinerja Bank

syariah, nasabah Bank syariah akan cenderung mengharapkan tersedianya

informasi yang lebih banyak dari yang Bank syariah bersedia berikan. Dilain pihak

Bank Syariah mengingat adanya prinsip kerahasiaan Bank yang menyampaikan

informasi kepada publik, akan sangat selektif dalam menyampaikan informasi

kepada publik. Kondisi ini memungkinkan terjadinya gap pengharapan antara

nasabah penabung dengan manajemen bank sebagai penyedia informasi.

2.3 Kesenjangan Harapan Nasabah dan Manajemen Terhadap Informasi

Keuangan dan Non Keuangan

Ada banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis kesenjangan

harapan. Salah satunya adalah gap model yang dikembangkan oleh

Parasuraman, yang menyebutkan ada 5 gap yang dapat menyebabkan kegagalan

penyampaian jasa (Tjiptono, 2005).

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi

kualitas jasa.

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal

5. Gap antara jasa yang dirasakan dengan jasa yang diharapkan

Bank syariah merupakan organisasi penyedia jasa. Dalam literatur

ekonomi dan perbankan syariah, Bank Syariah lebih tepat dianalogkan sebagai
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institusi investasi yang memperoleh keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan

dengan berbagai model transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini,

nasabah sebagai pemilik dana berhak atas proporsi tertentu dari keuntungan yang

diperoleh Bank. Jika Bank syariah memperoleh keuntungan yang tinggi, maka

nasabah penabung akan memperoleh keuntungan yang tinggi juga, demikian

sebaliknya.

Kemampuan laporan untuk memberikan informasi yang berguna bagi

investor tidak terlepas dari permalasahan karakteristik kualitatif dari laporan itu

sendiri, yaitu reliabitas dan relevansi. Informasi dapat dikatakan handal jika bebas

dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya

disajikan. Sebaliknya informasi relevan adalah informasi yang memiliki kualitas

revelan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka pada masa lalu.

Menurut Kieso dan Weygandt (2008), informasi akuntansi dapat dikatakan handal

jika memenuhi tiga karakteristik utama, yaitu dapat periksa, jujur dalam penyajian,

dan netral. Sebaliknya, informasi akuntansi dapat dikatakan relevan jika

mempunyai nilai prediktif dan nilai umpan balik. Keinginan nasabah untuk

mendapatkan informasi keuangan yang selengkap-lengkapnya sulit dipenuhi oleh

manajemen karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya penyajian

informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya,

dan waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi (Khomsiyah dan Susanti,

2003). Di samping hal tersebut menurut Mardiyah (2002) manajemen perlu

mempertimbangkan cost and benefit dalam menyajikan disclosure dalam laporan
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keuangan atau laporan tahunan. Pertimbangan cost and benefit juga dapat

digunakan manajemen dalam memberikan penyampaian informasi keuangan,

sehingga manajemen akan lebih selektif dalam menyampaikan informasi

keuangannya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan

harapan penyampaian informasi keuangan antara nasabah dan manajemen.

Selanjutnya informasi non-keuangan yang semakin banyak diperoleh

nasabah akan mempermudah nasabah untuk menilai penerapan prinsip

konvensional atau syariah dan pelayanan bank. Namun menurut Khomsiyah dan

Susanti (2003) manajemen tidak bisa memberikan informasi selengkapnya karena

beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan menghindari resiko

untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi.

Nasabah membutuhkan informasi non-keuangan untuk menilai bagaimana

kualitas penerapan prinsip konvensional atau syariah dan kualitas pelayanan bank

karena hal tersebut merupakan alasan utama menabung di bank. Hal tersebut

menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan informasi antara nasabah dan

manajemen, pihak manajemen tidak bisa menyampaikan informasi non-keuangan

yang lengkap sedangkan nasabah membutuhkan informasi non-keuangan yang

lengkap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan harapan

penyampaian informasi non-keuangan antara nasabah dan manajemen.

Dalam kondisi ini, nasabah memerlukan informasi yang lebih detail untuk

dapat memprediksi kemungkinan keuntungannya dimasa depan maupun dalam

mengevaluasi keputusan investasinya di Bank Syariah. Informasi tentang kinerja

masa lalu merupakan hal yang penting diperoleh nasabah agar dapat melakukan

prediksi dan analisis tersebut. Dengan demikian, informasi yang berkualitas

merupakan sesuatu yang penting untuk diperoleh nasabah dari pihak bank. Dalam
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hal ini tingkat kualitas informasi yang disampaikan oleh manajemen sangat

mungkin berbeda dengan kualitas informasi yang diharapkan oleh nasabah. Pada

situasi ini kesenjangan harapan merupakan hal yang mungkin terjadi pada kasus

bank syariah.

2.4  Asimetri Informasi

Irfan (2002) mendefinisikan asimetri informasi adalah suatu kondisi yang

menjadikan ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen

sebagai pihak pemberi informasi dengan pihak pemegang saham dan stake holder

yang pada umumnya sebagai pengguna informasi. Scott (2012) menyatakan

bahwa terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu:

a. Adverse selection adalah para manajer serta orang dalam lainnya biasanya

mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan investor sebagai pihak

luar.

b. Moral hazard adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak

seluruhnya diketahui oleh pengguna saham ataupun pemberi pinjaman.

Khomsiyah dan Susanti (2003) menyatakan bahwa pengungkapan

(disclosure) mempunyai hubungan negatif dengan asimetri informasi. Berdasarkan

pernyataan  tersebut, asimetri informasi dapat dikurangi dengan adanya

pengungkapan, dengan kata lain kebijakan pengungkapan yang lebih informatif

akan mengurangi asimetri informasi. Khomsiyah dan Susanti (2003)menyatakan

salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi keuangan dengan

memberikan sinyal kepada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan

yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek

perusahaan yang akan datang.
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Dalam hal tabungan nasabah yang menggunakan akad mudharabah

dengan ciri bagi hasil, terdapat hubungan yang asimetri antara bank sebagai

pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal).

Sebagai pengelola dana, bank merupakan pihak yang paling mengetahui proses

pengelolaan dan hasil dari pengelolaan dana tersebut. Sementara nasabah baru

mengetahui tentang kualitas proses pengelolaan dan hasil pengelolaan dana

setelah diberi informasi oleh bank. Dengan demikian untuk mengatasi asimetri

informasi tersebut, bank perlu menyajikan informasi sesuai dengan yang

diharapkan oleh nasabah sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat terkait

dengan dana yang sedang atau akan ditabungkan di bank syariah.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian mengenai hasil penelitian terdahulu yang digunakan

atau mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut: Novita Dyah Kumalasari

(2014) dengan judul Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen

Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah

(Studi Empiris Bank Mega Syariah Karanganyar). Penelitian ini menggunakan

independent sample t-test dalam menganalisis kesenjangan harapan kedua

kelompok. Hasil pengujian pada atribut informasi keuangan sebesar 0,627 > 0,05

menunjukkan tidak ada kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen

terhadap penyampaian informasi keuangan. Begitu juga pada pengujian atribut

informasi non keuangan, hasil pengujian sebesar 0,383 > 0,05 menunjukkan tidak

ada kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap

penyampaian informasi non keuangan
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Hasil penelitian Yulianto (2010) dengan judul: Analisis Asimetri Informasi

Keuangan dan Non Keuangan (Studi Bank Syariah di Semarang). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis informasi asimetri keuangan dan

nonkeuangan. Dalam mengukur kondisi bank, pelanggan akan mencari informasi

sebanyak mungkin mengenai kinerja keuangan. Sampelnya terdiri dari 90 orang

staf manajemen bank dan 300 pelanggan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

tidak ada perbedaan ekspektasi antara pelanggan, tabungan pelanggan, giro

pelanggan, pendanaan pelanggan dan manajemen dalam hal pengiriman

informasi keuangan. Sementara itu ada perbedaan antara deposito pelanggan dan

manajemen

Maulana Bustamam (2010), mengenai kesenjangan harapan antara

nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan  non-

keuangan: Studi Empiris BPR dan BPRS  di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari

hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa terdapat

kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap atribut laporan

kinerja keuangan BPR dan BPRS. Terdapat kesenjangan harapan antara nasabah

dan manajemen terhadap atribut laporan kinerja non-keuangan BPR dan BPRS.

Raf Orens and Nadine Lybaert (2018) Disclosure Of Non-Financial

Information: Relevant To Financial Analysts. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penurunan relevansi informasi laporan keuangan dan informasi nonkeuangan

dapat menilai kinerja dan nilai keuangan perusahaan. Analis keuangan

menggunakan informasi non keuangan perusahaan dalam melakukan penilaian

kinerja perusahaan. Hasil analisis keuangan dapat memberikan informasi yang

lebih akurat dan mencakup kondisi perusahaan yang lebih luas dan analisis
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keuangan lebih relevan dalam penilaian perusahaan dibandingkan dengan

intelektual informasi modal atau informasi sosial dan lingkungan.

Selanjutnya hasil penelitian Sudarmaji (2011) yaitu mengenai analisis

kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian

informasi keuangan (ROA, ROE dan CAR) dan Non Keuangan (Pelayanan, Prinsip

Syariah, Biaya Pelayanan) Bank Syariah (Studi Empiris Bank Syariah Di

Semarang). Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa tidak terdapat

kesenjangan harapan antara antara nasabah dan manajemen bank syariah, baik

dalam hal penyampaian informasi keuangan maupun penyampaian informasi non

keuangan.

Rizal Yaya (2018) dengan judul Kesenjangan Harapan Antara Nasabah

dan Manajemen terhadap Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Syariah. Berdasarkan hasil uji hipotesis satu dapat disimpulkan bahwa

antara nasabah dan staf manajemen tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan

harapan terhadap pentingnya penyampaian informasi keuangan. Artinya informasi

keuangan yang disampaikan oleh manajemen sudah sesuai dengan yang

diharapkan nasabah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dua dapat disimpulkan bahwa

antara nasabah dan staf manajemen tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan

harapan terhadap pentingnya penyampaian informasi non keuangan. Artinya

informasi non keuangan yang disampaikan oleh manajemen sudah sesuai dengan

yang diharapkan nasabah.

Hasil penelitian terdahulu menggunakan analisis kuantitatif untuk

melakukan kajian kesenjangan antara harapan dan kinerja perusahaan terkait

dengan kinerja keuangan dan non keuangan. Penelitian ini akan dilakukan analisis

kesenjangan atas harapan antara nasabah dan manajemen dalam penyampaian
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informasi keuangan dan non keuangan dengan kajian analisis secara kualitatif.

Adapun relefansi hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama

melakukan kajian analisis kesejangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar

dalam penyusunan kesimpulan dari hasil temuan data dam selanjutnya dilakukan

kajian kedalam teori yang digunakan.
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BAB III

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

3.1  Kerangka Pikir Peneliti

Kerangka pikir merupakan alur sistematis dari pemikiran alur kegiatan,

yang dapat menunjukkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, acuan teori

yang digunakan baik dari para ahli maupun penelitian terdahulu, metodologi yang

digunakan hingga hasil dan kesimpulan dari penelitian. Dalam konteks bank

syariah, pengungkapan informasi kinerja yang komprehensif termasuk informasi

yang memungkinkan nasabah menilai keuntungan dan resiko menabung di Bank

syariah sangatlah penting mengingat pembagian keuntungan nasabah Bank

syariah bukan atas dasar bunga melainkan atas pembagian hasil investasi

(Revenue Sharing).

Pengungkapan informasi kepada stakeholder bank syariah, seharusnya

tidak terbatas pada informasi keuangan semata, melainkan juga informasi non-

keuangan yang memungkinkan nasabah mengetahui tingkat kesesuaian

operasional bank dengan prinsip syariah. Beik (2006) menyatakan diantara kunci

kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik

terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah. Berdasarkan hal

tersebut, bank syariah harus dapat meyakinkan para nasabah bahwa pelaksanaan

operasional bank syariah telah dijalankan sesuai dengan syariah. Salah satu

sumber untuk meraih kepercayaan publik atau nasabah adalah dengan

memberikan atau menyampaikan informasi kepada publik bahwa bank syariah

menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Persoalannya di dataran praktis, dengan pertimbangan penerimaaan

dunia internasional dan kemudahan penerapan, perkembangan akuntansi pada

perbankan syariah cenderung didominasi oleh penggunaan akuntansi

konvensional. Kinerja perbankan syariah masih dihadapkan pada pencapaian
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target-target finansial yang pragmatis. Ini didukung oleh penelitian Novita Dyah

Kumalasari (2014) yang menunjukkan masih kuatnya sikap pragmatis praktisi

bank syariah terhadap penggunaan akuntansi konvensional bagi bank syariah. Hal

tersebut dapat menyebabkan timbulnya terjadinya kesenjangan harapan

penyampaian informasi keuangan dan non keuangan antara nasabah dan

manajemen bank syariah.

Teori yang menjadi acuan pada penelitian ini, yaitu teori asimetri

informasi, dalam kajian teori ini adanya keinginan nasabah untuk mendapatkan

informasi keuangan yang selengkap lengkapnya sulit dipenuhi oleh manajemen

karena dipengaruhi beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan

manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, dan waktu yang

digunakan untuk menyajikan informasi (Khomsiyah, 2003). Disamping hal tersebut

menurut Mardiyah (2002) manajemen perlu mempertimbangkan cost and benefit

dalam menyajikan disclosure dalam laporan keuangan atau laporan tahunan.

Pertimbangan cost and benefit juga dapat digunakan manajemen dalam

memberikan penyampaian informasi keuangan, sehingga manajemen akan lebih

selektif dalam menyampaikan informasi keuangannya. Dikarenakan oleh hal-hal

tersebut maka gap antara nasabah yang manajemen sangat mungkin terjadi

dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak manajemen

dikarenakan beberapa faktor yang ada. Maulana Bustamam (2010) memberikan

pernyataan bahwa analisis keuangan dapat memberikan informasi yang lebih

akurat dan mencakup kondisi perusahaan yang lebih luas dan analisis keuangan

lebih relevan dalam penilaian perusahaan dibandingkan dengan intelektual

informasi modal atau informasi sosial dan lingkungan.

3.2 Desain Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka terdapat pula

gambaran desain dari penelitian ini, sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber: Peneliti, 2018
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1  Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Menurut

Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan

populasi atau samplingnya terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam

dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling

lainnya. Persoalan kedalaman (kualitas) data yang lebih ditekankan bukan

banyaknya (kuantitas) data.

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang

terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan

sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan

secara ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai

bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam

suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu

potret kehidupan. Selama tiga dekade, studi kasus telah didefinisikan oleh lebih

dari 25 ahli. Creswell (2016) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi

penelitian secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau

sekelompok individu. Yin (2011) mengatakan studi kasus adalah sebuah

penyelidikan empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam
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kontekskehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks

tidak begitu jelas.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, fenomena/kasus yang diangkat

oleh peneliti adalah persepsi negatif masyarakat pada bank syariah. Jika persepsi

negatif ini tidak diluruskan akan dikhawatirkan kemunduran bank syariah itu sendiri

yang sebenarnya bahwa bank syariah ini dibutuhkan oleh masyarakat muslim

karena bank syariah adalah solusi dari ketergantungan dari bank yang terindikasi

oleh sesuatu yang diharamkan oleh islam salah satunya praktik riba di bank

konvensional. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi

kasus karena bertujuan untuk dapat mengidentifikasi persepsi serta harapan

nasabah yang menimbulkan kesenjangan ini. Serta dapat mengidentifikasi akar

masalah dari kesenjangan yang terjadi dan akhirnya dapat menemukan solusi

yang sesuai akan permasalahan yang terjadi.

4.2  Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh Arikunto (2013).

Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus

untuk menjamin keberhasilan dari penelitian tersebut. Jenis data yang dilakukan

dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer, menurut Ruslan (2010) data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok,

dan organisasi. Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara

terhadap subjek penelitian dan hasil observasi penelitian

gunamengetahui kesenjangan harapan antara nasabah dan
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manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan non

keuangan pada Bank Syariah.

2) Data Sekunder,  menurut Sugiyono (2017) data Sekunder adalah data

yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data

sekunder dalam penelitian ini berupa company profile dan

dokumentasi. Data-data tersebut dapat melengkapi informasi-informasi

yang dibutuhkan peneliti dan juga dapat melengkapi keabsahan data.

4.3  Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

purposive sampling, menurut Kriyantono (2010) teknik pemilihan informan atas

dasar kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang diambil

dalam penelitian ini ada 2 yaitu pihak manajemen bank dan nasabah. Dalam

pengambilan teknik informan, dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu

informan utama dan informan pendukung. Informan utama dicantumkan atas

dasar akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan tertulis

sebagai dasar penelitian melalui sumber yang dapat dipercaya dan akurat.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek

penelitian, yakni latar (setting), para pelaku (actors), peristiwa-peristiwa (events),

dan proses (process) (Miles dan Huberman, 2014) Kriteria pertama adalah latar,

yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan

data, yakni di dalam masyarakat, wawancara di rumah, wawancara di kantor,

wawancara formal dan informal, berkomunikasi resmi, dan berkomunikasi tidak

resmi. Kriteria kedua, pelaku, yang dimaksud adalah pakar yang berlatar keilmuan
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terkait dengan dimensi integrasi sosial dan budaya kewarganegaraan. Kriteria

ketiga adalah peristiwa, yang dimaksud adalah pandangan, pendapatdan

penilaian tentang integrasi sosial dalam pengembangan budaya

kewarganegaraan di dalam masyarakat. Kriteria keempat adalah proses, yang

dimaksud wawancara peneliti dengan subjek penelitian berkenaan dengan

pendapat dan pandangannya terhadap fokus masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka peneliti menentukan Informan

utama yaitu berasal dari pihak nasabah. Sedangkan informan pendukung yang

dapat melengkapi informasi dari informan utama penelitian ini adalah pihak Bank

Syariah.Peneliti menetapkan kriteria pada informan ada empat yaitu:

1. Informan adalah pengguna produk syariah bank muamalat baik berubah

nasabah debit maupun kredit setidaknya sudah berjalan 1 tahun dengan dua

kriteria yaitu yang sehat dan collect.

2. Informan memiliki rekening di bank konvensional atau setidaknya pernah

menggunakan jasa perbankan konvensional.

3. Informan yaitu nasabah bank muamalat yang mempunyai keraguan terhadap

bank syariah.

4. Informan yaitu Marketing Bank muamalat bagian pencari dana dan bagian

kredit yang sudah bekerja selama minimal selama 1 tahun.

5. Informan yaitu Customer Service Bank Muamalat

Berikut tabel tentang informan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Nama Kedudukan

1. Bapak A Nasabah Sehat

2. Bapak B Nasabah Collect
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3. Bapak C Marketing Bank (Funding)

4. Bapak D Marketing Bank (lending)

5. Ibu E Customer Service

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2018)

4.4  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa

macam-macam teknik yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Sugiyono (2017) wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam

dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Metode wawancara

mendalam adalah metode riset dan periset melakukan kegiatan

wawancara tatap muka secara medalam dan terus menerus (lebih dari

satu kali) untuk menggali informasi dari responden. Kriyantono (2010)

menyebutkan keunggulan teknik ini adalah dapat menghasilkan data

yang lebih akurat karena informan telah melalui tahap seleksi dengan

ketentuan kriteria tertentu didalam penelitian ini. Selain itu melalui

teknik ini, dapat diperoleh data yang lebih lengkap dan spesifik terkait

dengan opini serta argumentasi yang dipaparkan oleh informan.

Langkah-langkah wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah:

1. Peneliti mencari informan yang sesuai dengan kriteria penelitian
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2. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik

penelitian sebagai panduan awal yang akan ditanyakan kepada

informan

3. Peneliti menghubungi informan dan membuat janji

4. Peneliti datang ke lokasi penelitian

5. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan

pertanyaan kepada informan dan mengajukan pertanyaan

tambahan apabila jawaban informan masih belum jelas dan

lengkap.

6. Hasil wawancara ditulis dalam deskripsi dan hasil wawancara

direduksi.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh sumber data dan informasi

faktual melalui pengamatan di lokasi penelitian. Teknik observasi yang

dilakukan oleh peneliti adalah observasi tersamar dan peneliti tidak

memberitahukan jika peneliti sedang melakukan penelitian, karena jika

dilakukan dengan terus terang kemungkinan data yang ingin

didapatkan oleh peneliti tidak bisa didapatkan Sugiyono (2017).

Langkah-langkah observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Menyusun daftar yang akan dilakukan observasi.

b. Peneliti datang ke lokasi penelitian

c. Peneliti melakukan observasi

d. Peneliti mencatat hasil dari observasi

e. Hasil observasi dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang

lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan

peneliti untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui

suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat

langsung oleh subjek yang bersangkutan Sugiyono (2017). Dalam

penelitian ini yang menjadi target utama peneliti adalah menganalisis

akad perjanjian guna sebagai data pendukung akan aliran informasi

keuangan antar nasabah dan manajemen bank.

4.5  Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) adalah

proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-

catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman

terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang

ditemukan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dilakukan dengan

cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, data kepustakaan,

kemudian memformulasikan secara deskriptif, selanjutnya memproses data

dengan tahapan reduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan. Miles dan

Huberman (2014) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam

menganalisis data penelitian kualitatif meliputi:
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1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah

mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan

dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart

dan sebagainya. Miles dan Huberman (2014) menyatakan : “the most

frequent form of display data for qualitative research data in the pas has

been narative tex” artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain

dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks,

network (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang

ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di

lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu

menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang

masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.
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3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang

telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti yang merujuk

pada analisis data Miles dan Huberman (2014) adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan berbagai data-data di lapangan, yakni terkait dengan

pengelolaan aktivitas bank syariah.

b. Menyajikan data yang telah dikumpulkan di lapangan dalam bentuk

teks naratif, dan gambar.

c. Menarik kesimpulan apabila dalam penyajian temuan data

disambungkan kedalam teori-teori yang digunakan.
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4.6  Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai

dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh Denzin (2009)

dengan meminjam peristilahan dari dunia navigasi dan militer, yang merujuk pada

penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu.

Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang

diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari

sumber atau metode lain. Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang

inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh

sumber data, peneliti atau metode lainnya. Menurut William wiersma dalam

sugiyono (2017) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu.

Denzin dalam Moleong (2009), mengemukakan triangulasi sebagai

penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan

secara bersama-sama dalam suatu penelitian. Triangulasi sumber data adalah

menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber

perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif,

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda,

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.



53

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Perusahaan

5.1.1 Gambaran PT. Bank Muamalat Indonesia

Profil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”)

seperti yang tercantum pada website official bank yaitu

https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat yang diakses pada tanggal

24 mei 2019 menyebutkan bahwa dalam memulai perjalanan bisnisnya PT Bank

Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991

atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim menggagas

pendirian Bank Muamalat Indonesia  yang kemudian mendapat dukungan dari

Pemerintah Republik Indonesia. Pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank

Muamalat Indonesia resmi beroperasi serta terus berinovasi dan mengeluarkan

produk produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful),

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance

syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di

Indonesia. Begitu juga produk Bank yaitu Syar’i yang diluncurkan pada tahun 2004

juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Syar’i Gold Debit

Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari

Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi

chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile

banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi
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pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri

perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan

terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia

(BEI) pada tanggal 27 Oktober 1994. Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri

melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga

perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi

Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat

Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan

sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala

Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325

kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank

juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat,

120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan

ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Pada tahun 2012 Bank Muamalat menginjak usia yang ke 20 tahun, Bank

Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin

meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern

dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi

yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank

beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik
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yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan

syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana

Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan

layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk

menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.

Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju

mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia

with Strong Regional Presence”

5.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Visi PT. Bank Muamalat Indonesia

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia

dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional

b. Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip

kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional

serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada

seluruh pemangku kepentingan

5.1.3 Produk dan Aplikasi Akad

Produk-produk di Bank Muamalat terdapat menjadi 2, yaitu:

pendanaanndan pembiayaan.

a. Pendanaan

Mengamanahkan dana di Bank Muamalat bukan sekedar menyimpan

atau menitipkan dana. Dana khalayak akan diinvestasikan secara optimal
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untuk membiayai berbagai macam usaha halal dan produktif bagi

kepentingan Ummat.  Bagi hasil yang khalayak peroleh setiap bulannya

merupakan hasil dari pembiayan Bank Muamalat untuk usaha-usahanya

yang tidak diragukan kehalalannya. Saat ini Bank Muamalat

mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (revenue sharing)

yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai

dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya

operasional Bank. Produk-produk pendanaan di Bank Muamalat,

diantaranya yaitu:

1) Giro Muamalat Ultima iB

Yaitu produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan

kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi

nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan

transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

2) Tabungan iB Muamalat

Yaitu tabungan syari’ah dalam mata uang rupiah yang akan

meringankan transaksi keuangan nasabah, memberikan akses yang

mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat ini berbasis akad

mudharabah dan akad wadiah. Tabungan Muamalat saat ini hadir

dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Regular dan Shar-E

Gold.

3) Tabungan Haji Arafah

Yaitu tabungan dengan akad wadiah (titipan) dalam mata uang rupiah

yang dikhususkan bagi Anda masyarakat muslim Indonesia yang

berencana menunaikan ibadah haji.
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4) Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan ini berdasarkan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)

sehingga mewujudkan impian nasabah yang akan menjalankan ibadah

umroh.

5) Tabunganku

Merupakan tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat

terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya

administrasi. Produk ini berdasarkan akad wadiah (titipan).

6) Tabungan Muamalat iB Rencana

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah produk untuk mewujudkan

rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip

syariah. Produk ini berdasarkan akad mudharabah muthlaqah.

7) Deposito Mudharabah

Deposito di Bank Muamalat berdasarkan akad mudharabah muthlaqah.

b. Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan di Bank Muamalat, diantaranya yaitu:

1) KPR Muamalat iB

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk

memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios

maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah

Inden, Pembangunan dan Renovasi. Produk ini menggunakan 2 akad

yaitu murabahah dan musyarakah mutanaqisah.

2) AUTO Muamalat

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk

memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank
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Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). Produk ini

menggunakan akad murabahah.

3) Pembiayaan Muamalat Umroh

Adalah produk pembiayaan untuk keperluan umroh. Produk ini

menggunakan akad ijarah (sewa).

4) Pembiayaan modal kerja

Adalah produk adalah produk pembiayaan yang akan membantu

kebutuhan modal kerja usaha nasabah sehingga kelancaran

operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah akan

terjamin. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad

musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi

kebutuhan modal kerja.

5) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan

meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi

pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Produk ini

berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema

revolving.

5.2 Pernyataan Informan

5.2.1 Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah, dalam pasal 1 menunjukkan bahwa perbankan Syariah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

Kegiatan bank syariah apabila ditinjau dari kelembagaan, kegiatan usaha, serta
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cara dan proses aktivitas usaha, secara umum seperti usaha perbankan lainnya,

dalam hal ini untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. PT. Bank Muamalat

Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah.

Kebijakan operasional perbankan syariah secara umum dalam

pelaksanaan didasarkan dari ketentuan yang ditetapkan oleh MUI, dimana dalam

menjalnakan prinsip pelayanan, jenis layanan (pembiayaan dan penghimpunan),

serta informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan harus sesuai dengan

prinsip syariah yang MUI berlakukan serta di awasi secara ketat. Penggunaan

aturan MUI sebagai dasar operasional bank tersebut sesuai dengan pernyataan

yang disampaikan oleh narasumber C yang memberikan pernyataan sebagai

berikut:

Untuk operasionalnya, setiap apa yang dilakukan perbankan syariah itu
harus selalu ngikut aturan MUI mas. Jadi begini mazhab ulama itu kan ada
banyak, perbedaan pendapat ulama juga banyak, fatwa ulama di Indonesia
pasti berbeda dengan fatwa ulama misal mesir. Contoh bai inan di Malaysia
itu halal lho mas, kalau disini haram. Jadi intinya kita harus berpegang pada
1 saja, dan yang kita gunakan sebagai acuan (bank syariah khususnya) itu
fatwa MUI bukan yang lain. mungkin mereka yang menganggap bank
syariah salah itu mereka melihat bank syariah di Indonesia dengan sudut
pandang yang lain. Ibaratnya disini pakai mazhab safii terus apa yang
dilakukan dilihat dengan pandangan mazhab Hanafi mungkin y jelas beda
dan pasti banyak slahnya. Jadi intinya disini patokanya ya fatwa MUI itu,
apa yang diketok oleh MUI halal ya kita laksanakan. Setiap bulan juga kita
ada yang namanya rapat dewan syariah, dan di jajaran dewan itu ada yang
namanya dewan pengawas syariah mas. Dalam rapat itu membahas case
yang di cabang-cabang, itu akan di bahas di rapat dewan, yang nantinya
semisal ketika ada satu cabang itu melenceng sedikit dari syariah, pasti
semua cabang kena warning mas, jadi mencakup keseluruhan.

Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa proses

operasional yang dilaksanakan oleh perbankan syariah khusus nya BMI harus
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tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, serta kegiatan operasional

perbankan syariah sangat di awasi agar tidak melanggar dari fatwa yang

dikeluarkan oleh MUI. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber E juga

memberikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan dengan
menggunakan hukum Islam, sehingga terdapat larangan Islam untuk
mengambil bunga (riba) dan larangan melakukan investasi pada usaha –
usaha yang haram. Dalam melaksanakan operasionalnya Bank Syariah itu
sendiri harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang dikekluarkan oleh MUI.
MUI sendiri yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis
kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan
fatwa tersebut. Pada dasarnya sistem pelayanan yang diberikan kepada
nasabah harus sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah
ditetapkan dan kami memiliki ketentuan atau prosedur tersebut. Dan juga
selain prosedur juga karyawan pada BMI ini melalui pelatihan terlebih
dahulu sebelum sebelum diterjunkan untuk kegiatan operasional. Selain itu
disini juga ada yang namanya tim pengawas dan tim audit jadi jika ada
penyimpangan pasti ketahuan mas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah yang

menerapkan hukum agama Islam sebagai dasar pelaksanaan transaksi yang

dilakukan, dimana pelaksanannya di Indonesia didasarkan dari ketentuan yang

telah ditetapkan oleh MUI. Hal ini juga diterapkan dalam sistem operasional bank

yang diberikan kepada nasabah sehingga dalam pelaksanannya sistem syariah

benar-benar menjadi landasan atau dasar dalam pelaksanaan transaksi yang

dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam menjaga agar

kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan dalam proses transaksi yang

akan dilakukan, maka nasabah harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang

harus dipenuhi. Ketentuan transaksi yang harus dipenuhi oleh nasabah dapat

ditunjukkan dari hasil wawancara narasumber D yaitu:

Kalau sistematisnya proses pengajuan kredit dari awal masuk ebrkas
sampai cair itu yang pertama yaitu setelah berkas masuk, kita analisa sama
relationship manager. Terus kita input analisa sama cek kelengkapan, input
sistem. Yang input sistem ini yang pertama masuk ke bagian kelengkapan
data terus bagian analis, lha itu dianalisa entah itu gajinya mencukupi,
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pokoknya analisa terhadap nasabahnya, pasti mereka tlp ke nasabah, ke
lapangan juga tapi tidak sampai agunan. Setelah itu BI checking juga untuk
mengetahui dia itu punya pinjaman di bank lain atau tidak. Setelah ok
dianalisa masuk ke appraisal yaitu cek jaminan. Kalau di bawah 5M itu
pakai appraisal internal, kalau diatas 5M pake eksternal. Itu ngecek
jaminan apakah bisa menutupi hutang atau tidak, nilainya juga 70%.
Semisal jaminan dinilai 1M jadi pinjaman yang bisa di cover 700jt jadi kalau
pengajuan di atas itu pasti ditolak. Setelah itu masuk ke region head,
disetujui atau tidak sama area. Setelah itu masuk ke departemen masing-
masing, contoh kalau pembiayaan consumer ya masuknya ke departemen
consumer. Setelah itu keluar keputusan, setelah itu masuk ke bagian legal,
legal itu ngecek pajaknya diamana, terus notaris, terus sertifikatnya seperti
apa, terus sama pembuatan akad pembiayaan, setelah itu dilakukan akad
pembiayaan, setelah akad pembiayaan dropping, setelah dropping baru di
maintenance.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini untuk

mendukung aktivitas perbankan maka prosedur dan ketentuan dalam proses

transaksi wajib dipenuhi oleh nasabah. Kebijakan ini dilakukan dengan

pertimbangan bahwa perbankan yang memiliki risiko usaha yang sangat

kompleks, industri perbankan harus senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan

terhadap peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan seluruh kegiatan

operasional salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menetapkan prosedur

atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dari hasil wawancara yang

telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam proses transaksi harus melalui

prosedur atau ketentuan yang ditetapkan sehingga proses transaksi dapat

dilanjutnya. Setelah secara internal prosedur telah terpenuhi maka dilakukan BI

checking untuk memberikan jaminan bahwa nasabah tidak memiliki riwayat

permasalahan atas transaksi perbankan atau dengan lembaga pembiayaan yang

pernah dilakukan. Apabila seluruh persyaratan dapat terpenuhi oleh nasabah

maka proses akad dapat dilakukan.

Pengembangan perbankan syariah dilakukan dalam rangka

pengembangan sistem perbankan alternatif yang memiliki karateristik dan
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keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

Kegiatan operasional yang dilakukan PT bank Muamalat sendiri sudah terlihat

bahwa mereka sudah menerapkan Good Coorporate Governance (GCG) dalam

proses transaksi dengan nasabah, yang dimana berarti PT Bank Muamalat itu

sendiri sudah bisa dianggap mempunyai manajemen yang baik. Kegiatan

operasional bank selain menerima proses pengajuan kredit juga memberikan

dukungan dalam proses penyelesaian kredit yang dialami oleh nasabah, salah

satu contohnya adalah penetapan program 3R pada nasabah yang bermasalah

atau nasabah yang dianggap tidak mampu untuk membayar tagihan kreditnya

dalam hal ini terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh Bank Muamalat jika terjadi

nasabah mengalami permasalahan dalam proses pembayaran angsuran.

Kebijakan bank ini juga merupakan bentuk kebijakan atau upaya pihak bank untuk

mencegah terjadinya kredit macet yang jelas akan mengganggu kinerja keuangan

bank, program 3R tersebut adalah restruktur, reschedule, dan reconditioning. Hal

ini merupakan salah satu bentuk bukti atau contoh upaya pihak bank untuk

menjaga likuditas sehingga adanya permasalahan yang terjadi pada nasabah baik

secara sengaja maupun tidak dapat diantisipasi sehingga tidak menganggu

pencapaian kinerja bank. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dari

narasumber D yaitu:

Kebijakan reschedule menjadi salah satu kebijakan yang ditetapkan
sebagai upaya untuk memberikan dukungan dalam proses penyelesaian
kredit nasabah juga digunakan untuk tetap menjaga atas pencapaian
kinerja bank. Kebijakan tersebut menjadi salah satu kebijakan yang
ditetapkan agar aktivitas operasional bank dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Di BMI ini terdapat tiga solusi jika nasabah
tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan (asalkan nasabahnya
masih bisa diajak komunikasi), salah satunya adalah reschedule yaitu
angusarnya diundurkan, misalkan nasabah ada uangnya per tanggal
berapa bisa kita undurkan, lalu ada restruktur itu diperinganan sampai
nasabah itu kuat membayar secara penuh, misalnya angsuran 100jt setiap
bulan, dan nasabah tidak punya uang, kita tanya kasarnya “kuatnya berapa
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wes”, misal kita buat 20jt an dulu, hal iu diperbolehkan sampai dia itu
bangkit lagi. 20jt an selama berapa tahun gitu misalnya 1 tahun, dan hal ini
diperbolehkan tapi itu tidak mengurangi pokoknya juga. Jadi percaya saja
kalau uang sampean atau nasabah disini akan aman karena kita juga kan
kalau memproses nasabah itu juga g sembarangan juga ada yang
namanya lembaga penjamin simpanan yang dimana akan memastikan
uang nasabah di kita itu tidak akan hilang (maksimal dijamin 2M per
rekening)

Seluruh aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak Bank

Syariah pada dasarnya menggunakan prinsip kehati-hatian nasabah harus

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara selektif

sehingga prinsip kehati-hatian benar-benar diterapkan. Kebijakan yang ditetapkan

oleh bank sebagai upaya untuk memberikan jaminan atau dukungan transaksi

yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dapat berjalan sesuai dengan

prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Prinsip kehati-hatian tersebut

mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan

usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan

itikad baik.

5.2.2 Kesenjangan Nasabah Dengan Manajemen

Kesenjangan nasabah terjadi ketika harapan nasabah terkait dengan

aktivitas transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan, namun demikian

kesenjangan nasabah dapat terjadi karena tidak pahamnya atas ketentuan atau

prosedur dalam transaksi dengan bank syariah menjadi penyebab terjadinya

kesenjangan antara nasabah dan pihak manajemen bank. Indikasi adanya

kesenjangan yang terjadi pada nasabah bank muamalat dengan manajemen bank

terlihat dari hasil wawancara narasumber A yaitu:

Wah saya kurang paham kalau masalah syariah tidak syariah mas yang
penting itu kan mereka meyakinkan kalau bank tersebut menggunakan
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sistem syariah, masalah urusan syariah atau tidak syariah itu urusan
mereka, jika toh mereka memang tidak syariah berarti mereka kan
berbohong dan urusanya sama yang diatas, kalau saya ya percaya-
percaya saja. Kalau setahu saya di bank muamalat itu bukanya margin y
mas? Saya kalau istilah nisbah malah jarang denger itu mas. Tapi kalau
konsepnya memang ada seperti itu saya jarang kalau di istilahnya di
edukasi oleh bank mengenai konsep konsep syariah. Akad perjanjianya
saja kita g dikasih mas, itu kan memang yang menyimpan bank, kalau saya
pribadi kalau saya anggap nilai hitung-hitunganya atau simulasinya cukup
memuaskan ya saya tanda tangan mas. ”

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa kejelasan informasi dan

pemahaman nasabah mengenai sistem perbankan syariah menjadi penyebab

terjadinya kesenjangan.  Nasabah menyatakan selama ini pemberian pemahaman

dari pihak bank terhadap prosedur atau ketentuan bank syariah tidak pernah

dilakukan sehingga kejelasan atas informasi sangat diperlukan dalam upaya

mengatasi kesenjangan yang terjadi. Namun demikian kesenjangan yang terjadi

karena nasabah tidak memiliki keinginan untuk memahami atas prosedur yang

ditetapkan ketika transaksi dilakukan, dan pernyataan dari nasabah tersebut

didukung oleh hasil dari wawancara narasumber D yaitu:

Tapi biasanya nasabah itu ingin cepet yang penting uangnya cair, cuman
mau dibacakan inti-intinya saja. Kalau begitu ya silahkan, kalau mau dibaca
dulu y silahkan ditunggu sama banknya. Kadang juga ada nasabah yang
terburu-buru seperti “yo mas saya percoyo sama sampean langsung
tandatangan” seperti itu juga ada. Satu kalimat pun tidak ada keluar.
Tergantung nasabahnya karena memang karakteristik nasabah itu
berbeda-beda mas. Tapi kembali lagi bank tidak akan menutupi informasi
yang menjadi hak nasabah, tapi kalau kita jelaskan panjang kali lebar, terus
nasabah nya jadi g ingin pinjam kan kita juga yang repot. Sekarang begini
kita untuk memahami system dan ketentuan syariah seperti mudharabah,
musyarakah, dll terutama sistem dari bank itu kan tidak cukup hanya 1 atau
2 kali pelatihan, hal itu dikarenakan memang banyaknya materi yang harus
dipelajari dan dipahami. Sekarang secara logika kira-kita bisa tidak kita
menjelaskan materi sebanyak itu kepada calon nasabah dalam sekali
pertemuan? Pasti tidak mungkin belum lagi karakter nasabah itu berbeda-
beda ada yang acuh, yang penting dropping, dan lian-lain. Tapi di lain sisi
kalau kita ngomong promosi serta edukasi bank syariah yang kurang
gencar! ya memang kurang. Sekarang begini bank muamalat ini kan
termasuk bank menengah, mas nya sendiri tadi juga bilang pangsa pasar
bank syariah kalau dibandingkan dengan bank konven juga kalah jauh,
secara logika pendapatan bank juga tidak sebesar dengan bank konven
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dong. Lalu dana dari mana untuk bisa melakukan promosi yang besar.
Edukasinya biasanya kita melalui seminar gabungan, dan lain lainya”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan bukan

terjadi karena kesengajaan dari bank melainkan karena ada hal-hal yang perlu

dipertimbangkan untuk pengeluaran informasi seperti contohnya masalah

keuangan atau anggaran yang diperlukan. Tetapi bukan berati bank menutup mata

akan informasi yang dibutuhkan nasabah terkait informasi system syariah pada

perbankan, bank juga melakukan upaya edukasi melalui seminar kepada pihak-

pihak terkait dengan harapan untuk bisa menekan kesenjangan yang terjadi di

masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti

membagi kesenjangan yang di rasakan oleh nasabah dalam dua aspek, yaitu:

5.2.2.1 Kesenjangan Informasi Keuangan

Dalam sistem syariah yang diterapkan oleh Bank Mualamat dikenal dengan

istilah nisbah (porsi) bagi hasil dan margin, jadi dalam proses transaksinya tidak

dikenal sistem bunga. Perbankan syariah mengenal proporsi pembagian

keuntungan antara nasabah dan bank syariah dengan istilah ini. Istilah bagi hasil

yang diterapkan oleh Bank Mualamat dapat dianalaogikan seperti aplikasi pada

sektor pertanian, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan. Dalam terminologi

asing, istilah bagi hasil juga sudah dikenal dengan nama profit sharing. Skema ini

berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.

Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun

pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah

dan musyarakah). Informasi keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia terkait

secara langsung dengan pencapaian kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia dan

melihat sejauh mana manajemen bank telah melaksanakan aturan-aturan yang
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berlaku serta dalam penyampaian informasi perbankan kepada nasabah maupun

masyarakat.

Informasi yang disampaikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dapat

memberikan gambaran tentang informasi terkait dengan aspek keuangan yang

dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya

kinerja bank serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri.

Untuk deposito syariah, nasabah ditawarkan pilihan skema penyertaan

(mudharabah) dan investasi spesial (mudharabah muqoyyadah) sesuai keinginan

nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi-hasil sesuai dengan porsi

(nisbah) yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Bagi hasil yang

ditawarkan juga sangat kompetitif, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan suku

bunga bank konvensional. Namun, penentuan nisbah bagi hasil ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor, seperti jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan

investasi dan biaya operasional bank. Pihak manajemen PT. Bank Muamalat

Indonesia Cabang Malang menetapkan produk simpanan dengan skema investasi

atau istilahnya mudharabah adalah yang mendapatkan bagi hasil. Sementara

untuk produk simpanan dengan skema titipan atau wadiah, return yang diberikan

berupa bonus. Dalam bab ini kajian atas penilaian mengenai kesenjangan

informasi yang terlihat dari aspek keuangan dalam proses transaksi yang

dilakukan, terlihat 4 masalah yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1.1 Nisbah

Perbankan syariah dalam melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara

profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang

sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah

diputuskan saat akad akan ditandatangani. Tetapi sangat disayangakan dalam
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kenyataanya banyak masyarakat bahkan nasabah itu sendiri masih belum paham

benar mengenai struktur organisasi, konsep bank syariah, serta aturan yang

berlaku yang ada pada PT bank muamalat. Hal ini dapat terlihat dari hasil

wawancara berikut:

Tabel 5.1
Nisbah Bank Syariah

No. Nama Hasil Wawancara
1 A Kalau untuk perhitungan nisbah saya kurang mengerti

mas, yang saya tahu malah margin. saya tahu nisbah ya
dari promonya itu. Dan saat tanda tangan itu juga kan
istilahnya ada hitung-hitunganya, kalau saya anggap
bagus hitunganya nya y sudah disitu saya tanda tangan.

2 B Nisbah itu kan bagi hasilnya mas kalau kita akad untuk
kepentingan usaha, kalau margin itu setahu saya kalau
adak jual beli seperti may beli kendaraan, atau kredit
rumah itu pakainya margin. Tapi kalau ditanya apakah
saya mengerti mengenai konsep atau sistemnya saya
kurang paham mas.

Hasil wawancara kepada nasabah menunjukkan bahwa nasabah memiliki

ketidakpahaman mengenai transaksi nisbah bank syariah sehingga berpotensi

akan timbulnya kesenjangan dimana perbedaan terkait dengan transaksi bank

syariah dengan bank konvensional pada umumnya semakin tipis. Ketidaktahuan

nasabah mengenai nisbah serta system penghitungan nisbah yang ada pada bank

muamalat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada

Narasumber C yang memberikan pernyataan terkait dengan informasi terkait

persoalan nisbah atau sistem bagi hasil yaitu sebagai berikut:

Sebenarnya kalau nasabah itu tanya pasti kita kasih tahu mas, masalahnya
disini kan tidak semua nasabah itu mau bertanya, rata-rata dari mereka itu
istilahnya “hanya ingin tahu kalau saya naruh dana segini saya dapatnya
berapa”. Dan lagi kalau kita kasih tahu secara njelimet bisa saja malah
menurunkan keingginan nasabah untuk naruh dana itu mas. (pernyataan
bank yang menyatakan kelemahan nasabah) Kalau hitungan nisbah sendiri
itu dana penempatan per 1000 x dengan hypermill, untuk hypermill nya ada
di depan infonya, itu di kali dengan nisbah per 100. Contoh dana
penempatan 1M/100x hypermill, hypermill itu hak per1000 nasabah yang
diinvestasikan ke Bank Muamalat itu mendapat berapa. Kalau bulan ini
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sekitar 5,8% an. Dikali dengan nisbah, nisbahnya 50 jadi 50/100. Nah yang
berubah-rubah tiap bulanya hypermillnya dan nisbahnya. Hypermill ini
setiap bulan pasti berubah, karena setiap 1000 rupiah tiap bulanya pasti
nilainya beda, jadi yang tahu ini bagian treasury, jadi pusat langsung
mengshare ke cabang-cabang gitu. Kalau nisbah itu konsepnya itu dari
akad, misalkan pada bulan ini deposito 1M berapa bulan gitu, kan kalau
deposito itu ad 1 bulan, 2,3,6,12 bulan,. Nah kalau misalkan 1 bulan, bulan
berikutnya bisa berubah, kalau 12 bulan nisbahnya ikut di awal ntah itu naik
atau turun nilai nisbah perbulanya, kalau hypermillnya pasti berubah. Jadi
kalau keuntungan langsung 12 bulan jadi misal bulan itu nilai nisbahnya
besar brati akad di awalnya itu kan sudah besar cuman mengikuti hypermill
tadi, naik turun kan itu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai sistem

penghitungan nisbah yang diberlakukan di bank sebenarnya sudah ada proses

yang terstruktur, bahkan nilai nisbah beserta hypermillnya tercantum pada papan

di ruang tunggu (lampiran 1) nasabah bank muamalat yang sebenarnya nasabah

bisa menghitung sendiri jika nasabah tersebut mengerti cara perhitunganya. Selain

melakukan wawancara kepada nasabah dan pihak bank, peneliti juga melakukan

observasi secara langsung di bank yaitu dengan membuka rekening Tabungan IB

Muamalat yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2019. Pertimbangan yang

digunakan peneliti untuk membuka secara langsung tabungan tersebut yaitu untuk

mengetahui informasi apa saja yang diberikan oleh pihak bank saat nasabah tidak

bertanya. Namun demikian kenyataan yang dialami oleh peneliti yaitu informasi

terkait tentang nisbah dan lain-lain tidak diberikan oleh pihak CS bank dan salinan

akad yang dilakukan juga tidak diberikan oleh petugas bank padahal di dalam akad

perjanjian tersebut banyak informasi mengenai hak dan kewajiban nasabah yang

pastinya tidak diberikan oleh CS (lampiran 2). Hanya informasi-informasi yang

bersifat umum yang diberikan oleh pihak bank, yaitu misalnya besanya minimal

setoran yang harus dibayarkan, besarnya dana mengendap dan biaya

adminsitrasi. Kondisi ini memperkuat terjadinya gap antara harapan antara

nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi.
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Hasil wawancara dengan pihak nasabah menunjukkan bahwa nasabah

masih belum mengetahui sistem kerja yang ada pada bank syariah. Kesenjangan

atau gap yang terjadi bisa jadi dikarenakan keterbukaan atau kelengkapan atas

informasi yang disampaikan karyawan kepada nasabah, dimana ketika nasabah

bersikap pasif karena ketidaktahuan sistem dan prosedur transaksi yang dilakukan

maka karyawan tidak memberikan informasi secara lengkap sehingga dapat

menimbal balikkan ketidakpuasan nasabah setelah proses transaksi dilakukan.

5.2.2.1.2 Rate/Bunga

Begitu pula jika dikaitkan dengan ketentuan atau keberadaan kebijakan

mengenai rate ditangapi secara berbeda antara nasabah dan pihak bank, nasabah

memberikan pernyataan terkait dengan rate yang ditunjukkan dari hasil

wawancara sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rate Bank Syariah

No. Nama Hasil Wawancara
1 A Kalau setahu saya bunga/rate itu kan g ada mas di

bank syariah, itu sepertinya hanya penyetaraan.
Biasanya kalau di pameran-pameran rumah bank
syariah juga menjelaskan angsuranya setara bunga
berapa gitu, itu kan hanya peneytaraan saja, coba
lihat di brosur bank syariah mungkin ada tulisanya
mas.

2 B Saya sebagai nasabah bank syariah yang saya tau
dan alami di bank muamalat ini yang saya anggap
masih kurang srek begitu yaitu masih tetap ada rate,
kalau mas nya tidak percaya bisa coba tanya ke
marketingnya seumpama ingin buka deposito sebesar
sekian kira-kira dapat rate berapa? Pasti dikasih nanti

Namun demikian pernyataan yang berbeda disampaikaan oleh

narasumber D terkait dengan rate yang disebutkan nasabah ditunjukkan hasil

wawancara berikut:

Sebenanya di semua bank syariah itu tidak ada yang namanya rate mas,
semuanya pasti pakai nisbah atau margin karena kita kan operasionalnya
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pasti mengikuti DSN mas, kalau kita pakai rate pasti kena sama dewan
pengawas. Itu sebenarnya hanya ketidak mengertian nasabah tersebut,
jadi ada yang namanya equivalent rate, itu cuman hitung-hitungan
akuntansi biasa konversi dari nisbah. Tujuanya agar memudahkan
nasabah itu sendiri, ini kan hitung-hitungan nisbah seperti yang sudah saya
jelaskan di awal itu kan lebih rumit jika dibandingkan sama menghitung
rate. Nah kita konversikan nisbah segini jika dihitung memakai rate
dapatnya kira-kira berapa, kan nasabah juga tidak semuanya mengerti Jadi
dalam menentukan besar kecilnya keuntungan ditentukan besar‐kecilnya
hasil suatu usaha. Saya terangkan juga mengenai sistem pembagian porsi
keuntungan dihitung sesuai nisbah bagi hasil didasarkan jumlah
keuntungan yang diperoleh. Semakin besar tingkat keuntungan yang
diperoleh semakin besar jumlah pembagian laba yang dibagikan kepada
nasabah. Jadi disini sistem yang diterapkan tidak tidak seperti rate pada
konvensional pada umumnya, dan itu banyak yang belum dipahami oleh
masyarakat atau nasabah.

Senada dengan yang disampaikan oleh narasumber D, narasumber C juga

memberikan pernyataan:

Proses transaksi yang dilakukan pada dasarnya merupakan bentuk
transaksi yang dilakukan berdasarkan imbalan yang akan diterima oleh
nasabah. Dalam perhitungan mengenai equivalent rate nisbah bagi hasil
adalah indikasi tingkat imbalan dari suatu pananaman dana atau
penghimpunan dana bank pelapor. Equivalent rate ini modelnya sama
dengan bunga, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat
pengembalian atas investasi yang ditanam. Tetapi perlu digaris bawahi
bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi
berjalan dan hal tersebut jelas mengikat sitem atau posedur penetapan
bunga yang dilakukan. Sedangkan kalau equivalent rate dihitung oleh pihak
bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan
hasil. Nasabah dapat melihat berapa equivalent rate bank bulan yang lalu
untuk memberikan perkiraan berapa equivalent rate bank pada bulan
berjalan.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa dapat dikatakan penerapan sistem

tranksaksi ekuivalen rate digunakan sebagai dasar perkiraan sehingga besarnya

bagi hasil dapat ditentukan dan disesuaikan dengan pendapatan yang diterima

oleh bank. Kebijakan itu ditentukan oleh bank sehingga kestabilan pendapatan

dapat dilaksanakan. Tetapi penggunaan istilah “rate” yang masih disebutkan oleh

bank syariah (lampiran 3) dalam interaksi dengan nasabah disini yang membuat

nasabah salah menyimpulkan system yang ada pada bank syariah. Adanya

pemahaman yang berbeda antara nasabah dan pihak bank khususnya pada BMI
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memperlihatkan bahwa komunikasi antara nasabah dengan manajemen bank

belum berjalan semestinya.

5.2.2.1.3 Denda

Denda pada dasarnya merupakan sejumlah biaya yang harus dibayarkan

oleh nasabah terkait dengan konsekuensi dalam proses pembayaran atas

angsuran yang dilakukan. Tanggapan nasabah terkait dengan denda dapat

ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Tabel 5.3
Denda Bank Syariah

No. Nama Hasil Wawancara
1 A Kalau denda saya kurang paham mas haram atau

halalnya, tapi kalau muamalat memberlakukan denda
harusnya kan boleh, karena setahu saya kalau bank
itu kan harusnya mengikuti aturan-aturan yang ada

2 B Kalau menurut saya denda itu y haram mas, setahu
saya denda kan mirip-mirip dengan riba sistimnya,
makanya itu yang saya bingung kok di muamalat
masih ada denda, kalau masnya coba ke yang lain,
saya dulu pernah kredit KPR di BNI syariah itu g ada
denda. Terus apa bedanya sama bank konven kalau
denda saja masih ada.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini nasabah belum

memiliki pemahaman mengenai denda atas transaksi yang dilakukan, dimana

asumsi yang dimiliki nasabah yaitu apabila terdapat denda berarti tidak ada

perbedaan pada bank konvensional pada umumnya. Adapun mengenai

pemahaman denda pada bank syariah dapat ditunjukkan dari hasil wawancara

dengan narasumber D yaitu sebagai berikut:

Kalau menurut aturanya ya mas bank syariah boleh menarik denda
keterlambatan dari nasabahnya. Syaratnya, nasabah tersebut adalah
nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Denda tersebut pun
diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai
pendapatan bank syariah. Kalau di bank syariah lain tidak diberlakukan
denda ya monggo kalau istilahnya denda itu kan Sunnah, denda yang
dimaksud disini itu haru smengikuti hukum serta aturan yang ada y. tapi
memang kalau disinfi ada aturan mengenai penetapan dendanya dengan
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tujuan untuk mendorong nasabah itu sendiri supaya lebih bertanggung
jawab akan kewajibanya. Dan 1 poin lagi denda itu sudah tertuang di akad
mas dan pasti akan kita jelaskan saat tanda tangan akad.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikeahui bahwa

pada dasarnya pada sistem transaksi bank syariah tetap menggunakan sistem

denda apabila ada keterlambatan pembayaran dan hal ini tertuang di dalam akad

perjanjian yang dilakukan dengan nasabah (lampiran 4). Denda tersebut

digunakan untuk dana sosial dan bukan menjadi sumber pendapatan dari bank.

Tujuan dengan melakukan sistem denda tersebut yaitu sebagai upaya dari pihak

bank untuk meningkatkan tanggungjawab nasabah atas akad yang telah

disepakati.

5.2.2.1.4 Agunan

Dalam mengajukan kredit atau pinjaman dan juga pembiayaan yang

dilakukan oleh debitur (nasabah) kepada lembaga keuangan dan juga dengan

penyerahan agunan (jaminan) dalam bentuk asset milik debitur untuk menjamin

pelunasan/kredit yang diterima. Kebijakan mengenai agunan juga ditetapkan oleh

bank syariah, keberadaan agunan dalam tranksi keuangan pada bank syariah

dapat ditunjukkan pada tabel 5.4

Tabel 5.4
Agunan Bank Syariah

No. Nama Hasil Wawancara
1 A Untuk agunan ya sah-sah saja sih mas, kan itu untuk

jaminan, kalau g ada agunan terus kita minjem terus
lari bagaimana? Tapi kalau untuk aturan-aturanya
atau fiqh nya kurang paham saya mas.

2 B Saya hutang ke BMI itu 2M untuk perluasan usaha,
jenis akadnya kurang ngerti saya mas karena
memang saya g dikasih salinanya, yang saya tahu itu
kredit modal usaha namanya mas. saya pinjam itu
dari tahun 2013 mas jangka waktunya 10 tahun, lha
tahun kemarin ini usaha saya lagi seret gara-gara
kebijakan pajak kendaraan yang naikkan, terus mau
ndak mau saya juga menaikkan harga. Intinya saat itu
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usaha saya lagi sepi mas sampai tidak bisa
membayar pokoknya. Selanjutnya disitu kan saya
belum sanggup bayar cicilanya mas. Lha dari situ kan
macet ya kreditnya, terus saya didatangi dari pihak
BMI, disurvey dulu terus ditawari untuk pengurangan
angsuran gitu katanya, ya saya ngikut aja pokoknya
mas, orang saya yang salah ya karena tidak bisa
bayar, tapi ya bagaimana lagi karena memang rejeki
nya mungkin belum turun saya tetep tidak bisa bayar
secara penuh mas padahal itu kurang dikit hutang
saya kurang setahun dan agunan saya kan tanah itu.
Saya juga menjelaskan bahwa saya juga berusaha
menjual asset mobil saya, tapi memang belum laku
mas. Dari situ g ada jalan keluar mas dan macet lama,
disitu akhirnya mereka keluarkan surat akan
melakukan lelang, lha kalau di lelang kan nilau jualnya
pasti kecil ya mas jauh di bawah harga pasar menurut
informasi yang saya dapat. Di bagia itu saya merasa
keberatan, saya itu sampai minta tangguhan waktu
lagi dengan bersedia buat surat pernyataan sanggup
membayar hanya meminta tambahan waktu saja tapi
sepertinya sudah tidak ada toleransi gitu mas. Kalau
menurut saya y tambah ribet kalau meminjam di bank
syariah, ujung-ujungnya y sama saja kalau g bisa
bayar y tetap agunanya disita.

Keberadaan agunan juga dapat ditunjukkan dari hasil wawancara

kepada pihak bank syariah dan dapat ditunjukkan dari hasil wawancara

narasumber D yaitu:

Kalau agunan itu sebenarnya memang diperbolehkan mas kalau kita
melihat aturan-aturan yang ada, di DSN juga kan disebutkan mengenai
agunan. Agunan itu juga sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang
lain itu merupakan suatu solusi dari perbankan mas, jangan hanya
dilihat kalau agunan itu memberatkan, kan saat tanda tangan akad
nasabah sudah setuju dengan ketentuan yang ada, terus senang kalau
cair, tapi saat agunanya ditarik teriak-teriak kalau bank itu kejam. Kalau
kita melihat dari sudut pandang lain agunan itu merupakan solusi mas,
solusinya yaitu saat nasabah sudah tidak sanggup membayar hutang
agunan itu merupakan salah satu solusi untuk membebaskan dia dari
tanggung jawab hutang-hutangnya tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan agunan menjadi salah

satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Tujuan dari agunan atau jaminan
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adalah sebagai penutup resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika

nasabah tidak mampu melunasi kredit yang sudah dipinjam atau kegagalan kredit.

Atau dapat disebut, agunan dapat dipergunakan sebagai sumber pelunasan kredit

dengan cara dijual.

5.2.2.2 Kesenjangan Informasi Non Keuangan

Informasi non keuangan bank syariah mencakup mengenai aktivitas bank

syariah dalam hal ini kesesuaian Bank Syariah dengan syariah Islam, didasarkan

pada kesesuaian Bank syariah dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional. Saat ini DSN telah mengeluarkan sekitar 125-an fatwa

yang terkait dengan penyelenggaraan Bank Syariah. Dalam hal ini setiap bank

syariah harus dapat meyakinkan nasabahnya bahwa telah beroperasi sesuai

dengan prinsip syariah tersebut. Informasi ini sangat penting mengingat cukup

banyak nasabah bank syariah yang berinvestasi atau menabung dengan alasan

kesesuaian dengan prinsip syariah. Informasi tentang kinerja bank dalam hal

penciptaan sistem operasi yang dapat menjamin kesyariahan operasinya

merupakan hal yang perlu disampaikan pada nasabah.

Informasi lain yang cukup penting adalah terkait dengan kinerja non

keuangan, informasi ini tentang standar pelayanan nasabah sehingga, nasabah

memperoleh perlindungan atas hak-haknya saat berhubungan dengan bank

syariah. Informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang dilakukan juga

menjadi penting mengingat informasi ini dapat memberi gambaran pada nasabah

tentang prediksi kesuksesan bank syariah dalam memperoleh keuntungan dimasa

depan. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kinerja Bank

syariah, nasabah Bank syariah akan cenderung mengharapkan tersedianya

informasi yang lebih banyak dari yang Bank syariah bersedia berikan. Dilain pihak
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Bank Syariah mengingat adanya prinsip kerahasiaan Bank yang menyampaikan

informasi kepada publik, akan sangat selektif dalam menyampaikan informasi

kepada publik. Kondisi ini memungkinkan terjadinya gap pengharapan antara

nasabah penabung dengan manajemen bank sebagai penyedia informasi.

5.2.2.2.1 Pelayanan

Nasabah memiliki harapan untuk mendapatkan pelayanan dan

ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan bank yang nyaman dan mudah

untuk melakukan transaksi, dimana salah satu peningkatan kualitas pelayanan

dengan cara pelayanan yang baik, Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan

sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi

dengan nasabah secara langung maupun tidak lansung. Dengan adanya latar

belakang tersebut disini kami akan membahas tentang standard pelayanan yang

ada dibank syariah.

Untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kinerja Bank

syariah, nasabah Bank syariah akan cenderung mengharapkan tersedianya

informasi yang lebih banyak dari yang Bank syariah bersedia berikan. Terkait

dengan standar pelayanan tersebut narasumber E memberikan pernyataan

sebagai berikut:

Pasti mas, kami selaku bagian kerja dari bank syariah selalu berusaha
untuk memberikan kepuasan bagi nasabah juga menetapkan sistem
pelayanan prima kepada nasabah. Langkah tersebut dilakukan untuk
memberikan jaminan kemudahan bagi nasabah dalam proses
penyampaian informasi terkait dengan aktivitas perbankan yang kami
lakukan. Untuk yang terkait masalah akad tetap kami berikan informasinya,
pada dasarnya tidak ada hal yang ditutup-tutup i mas, tetapi karena
banyaknya informasi memang waktunya tidak mencukupi mas, coba saja
lihat informasi di akad pembukaan tabungan, jika segitu banyaknya harus
disampaikan secara detail butuh berapa lama untuk menyampaikan hanya
ke satu nasabah saja. Untuk hak dan kewajiban itu sudah tercantum di
akad ini mas, jika nasabah mau menandatangani terlepas mengerti atau
tidak mengerti berarti dia kan sudah setuju dengan aturan yang ada di
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dalam akad itu mas. Dan juga jika nasabah ingin meminta copy an akadnya
pasti kita berikan.

Bank Syariah juga memberikan dukungan atau jaminan atas keberadaan

nasabah sebagai upaya menjamin kepuasan secara non finansial yang diberikan

kepada nasabah. Selain itu pihak bank selalu memberikan pelayanan yang terbaik

sehingga loyalitas nasabah tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan

dari hasil wawancara dari narasumber D, sebagai berikut:

Disini juga ada beberapa hal yang tidak bisa kami berikan mas, salah
satunya ya yang terkait dengan kerahasiaan bank, contoh dari kerahasiaan
bank seperti data nasabah, terus sama kebijakan-kebijakan internal. Data
pembiayaan juga tidak bisa kita berikan. Di luar itu insyallah masih bisa kita
berikan.

Hasil wawancara menunjukkan prinsip kerahasian bank bertujuan agar

bank menjalankan usahanya secara baik dan benar mematuhi ketentuan-

ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank

yang melakukan usahanya menjaga kerahasian nasabahnya, sehingga

masyarakat semakin percaya kepada bank dan membawa dampak semakin

meningkatnya keinginan masyarakat untuk mempergunakan jasa perbankan

didalam kegiatan usahanya serta kebutuhan sehari-hari. Tanggapan nasabah

mengenai pelayanan yang diberikan oleh bank dapat ditunjukkan dari hasil

wawancara berikut:

Tabel 5.5
Pelayanan Bank Syariah

No. Nama Hasil Wawancara
1 A Kalau menurut saya pelayanan/servis yang diberikan

oleh bank sudah cukup baik mas, sopan, kalau kita
tanya juga di jawab, dan lain lainya. Sudah cukup
memuaskan sih mas, lha gimana kalau pelayanan
bank buruk siapa yang mau berurusan dengan bank?
Bukan hanya bank semua sektor kalau masalah
pelayanan seharusnya memang harus baik.

2 B Kalau pelayanan sejauh yang saya rasakan y baik-
baik saja mas, karyawanya sopan, tapi ada satu mas
selama saya berhubungan dengan bank muamalat itu
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salinan akad nya mas kita g dikasih, padahal kalau
menurut saya Salinan akad ya penting sih untuk kita
dapat mempelajari akadnya tersebut. Sama satu hal
lagi kalau setahu saya bank itu kan mutar uang
nasabah kan, coba masnya tanya kalau punya
tabungan uang masnya diputar atau diinvestasikan
untuk apa secara spesifik di uang mas nya saja, pasti
mereka kesulitan untuk menjawab, padahal harusnya
kalau syariah kan apa apanya harus jelas.

Selanjutnya pihak bank memberikan tanggapan terkait dengan tanggapan

pelayanan yang diberikan kepada nasabah dapat ditunjukkan dari hasil

wawancara narasumber C sebagai berikut:

Kalau mengenai Salinan akad memang biasanya tidak diberikan mas, tapi
itu bukan karena kita menutup-nutupi sesuatu atau apa, jika nasabah
memang membutuhkan dan diminta kami pasti siap sedia untuk
memberikanya mas. Tapi untuk masalah lain seperti data nasabah lain ya
tidak bisa kita berikan karena bertentangan dengan prinsip kerahasiaan
bank. Tapi kita bisa menjamin bahwa uang uang debitur yang ada disini
akan di kelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, orang kan
ada juga dewan pengawas juga yang mengawasi kegiatan perbankan
secara internal maupun eksternal.

Dalam hasil wawancara ini terlihat bahwa keterbukaan atas informasi

tentang perbankan syariah yang ada pada nasabah menimbulkan kebingungan

serta kesenjangan antara nasabah dan manajemen. Kesenjangan yang terjadi

mengenai informasi non keuangan yaitu dalam aktivitas penyampaian informasi

terdapat beberapa hal atau ketetuan yang tidak dapat disampaikan kepada

nasabah karena ada perundang-undangan serta peraturan perusahaan yang

membatasi informasi dapat dikeluarkan secara penuh ditambah lagi dengan

Salinan akad yang tidak otomatis diberikan kepada nasabah yang memungkinkan

nasabah tersebut jadi kurang bisa mempelajari secara detail perjanjian yang telah

dilakukanya. Namun demikian harapan dari pihak nasabah seluruh informasi harus

dapat diterima sehingga dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan
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transaksi. Kondisi ini menjadi awal ketidaksesuaian nasabah untuk mendapatkan

informasi non keuangan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2.2.2.2 Edukasi dan komunikasi

Selanjutnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait

dengan informasi non keuangan yaitu dengan melakukan edukasi kepada

nasabah, dalam artian bukan untuk menyoroti bagaimana konsumen, atau yang

lebih spesifik adalah calon nasabah, diberi pengertian dan mengerti betul

mengenai produk layanan sebuah bank syariah. Akan tetapi diberi edukasi

mengenai seperti apa produk atau layanan perbankan yang syariah, yang benar-

benar halal, dikuatkan dengan landasan dalil-dalil dalam Al Qur’an dan Hadits.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini pihak bank belum

sepenuhnya melaksanakan kegitan edukasi yang dilakukan kepada nasabah, hal

ini terbukti masih terbatasnya aktivitas edukasi yang dilakukan kepada nasabah.

Kegiatan edukasi ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pihak

manajemen dengan nasabah, terkait dengan pencapaian kinerja bank. Namun

demikian edukasi terhadap nasabah belum berjalan dengan semestinya yang

ditandai dengan minimnya pengetahuan banyak nasabah yang ditunjukkan dari

hasil wawancara berikut:

Tabel 5.6
Edukasi dan Komunikasi Bank Syariah

No. Nama Hasil Wawancara
1 A Kalau dipikir-pikir di lebih dari 5 tahun saya jadi nasabah

saya masih belum ngerti konsep bank syariah y sedih juga.
Saya ya percaya saja dengan pengelolaan bank syariah.
yang saya tahu y bank syariah itu kan bank yang bebas riba
dan operasionalnya kan menggunakan asas syariah yang
insyallah pasti terjamin ke halalanya jika dibandingkan
dengan dengan bank konvensional, selebihnya ya saya tahu
dari ceramah, baca-baca, dan diskusi sama teman
mengenai hal-hal syariah. Memang selama ini kalau edukasi
secara langsung belum itu mas.
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2 B G pernah ada itu mas kalau edukasi atau pembelajaran
mengenai syariah, MUI, dsb. Saya disana ya sebatas
akadnya itu yang dijelaskan. Bahkan saya 3R itu yang untuk
nasabah bermasalah saya tidak tahu, saya malah baru tahu
ini. Mungkin di marketingnya sih mas yang kurang kalau
menurut saya pribadi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini pihak nasabah belum

pernah mendapatkan edukasi dari pihak perbankan terkait dengan sistem dan

prosedur secara jelas dan benar. Namun demikan pihak bank memberikan

tanggapan terkait dengan proses edukasi dan komunikasi yang ditunjukkan dari

hasil wawancara narasumber D yaitu:

Kalau edukasi selama ini ya melalui seminar di kampus itu mas atau seperti
organisasi masyarakat, kita edukasi seperti apa sih bank syariah itu melalu
seminar tadi itu, kalau secara langsung ke masyarakat belum mas, kan
bisa dibayangkan sendiri berapa banyak biaya dan waktu yang dibutuhkan
kalau kita melakukan promosi/edukasi ke masyarakat secara meluas.
Harapanya y dari kita melakukan seminar seperti itu mereka (anggota
organisasi masyarakat atau akademisi) yang menyampaikan ke
masyarakat. Kalau kita promosi besar-besaran dan melakukan edukasi
yang besar-besaran gitu kan pasti akan membutuhkan dana yang tidak
sedikit. Uang tersebut kan pengaruhnya ke beban dan mengarah ke modal,
nanti kalau beban nya terlalu besar juga kan bagaimana, g enak juga kan
dilihat sama investor.

Upaya untuk mendukung kepuasan atas pelayanan yang diberikan kepada

nasabah juga ditunjukkan dari hasil wawancara narasumber C yaitu:

Kalau untuk kedepannya pasti kami akan berupaya untuk memberikan atau
menjalin komunikasi dengan lebih baik kepada nasabah sehingga setiap
informasi terkait dengan keberadaan bank syariah dengan berbagai produk
yang ditawarkan akan diberikan informasi secara detail sehingga nasabah
benar-benar memiliki pemahaman secara mendalam atas informasi yang
kami berikan serta kepuasan akan layanan pada bank muamalat
khususnya. Dan kalau untuk proses edukasi kami pasti semaksimal
mungkin kalau untuk personal, tapi kalau untuk formalnya itu keputusan
dewan pengurus.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya kesenjangan tersebut

pada dasarnya terjadi karena kurangnya komunikasi/edukasi yang dijalin antara

pihak nasabah dan bank. Kurang terjalinnya komunikasi tersebut menjadikan
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proses edukasi yang dilakukan kepada nasabah tidak dapat berjalan secara

maksimal dan kendala dukungan sarana dan prasarana juga menjadi hal yang

harus diperhatikan oleh pihak bank. Komunikasi yang bertujuan mengubah

perilaku target sasaran dalam hal ini para nasabah yang secara sengaja, teratur

dan terencana. Isi pesan metoda edukatif yang disampaikan berupa berupa

pendapat, fakta, data dan pengalaman seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses komunikasi yang dilakukan

dengan metode edukatif biasanya berlangsung lebih lama dibanding metoda

persuasif akan tetapi hasil yang dicapai lebih bertahan lama karena pengetahuan

yang dikaitkan dengan fakta dan data dapat tertanam dalam pemikiran masyarakat

dan menjadi dasar keyakinan mereka untuk bertindak sesuai yang diharapkan.

Metoda edukatif dalam mengubah perilaku nasabah sehingga upaya untuk

meminimalkan terjadinya kesenjangan dapat diminimalkan.

Pemahaman tersebut walaupun tidak semuanya diperoleh dari hasil

komunikasi yang dilakukan oleh bank syariah akan tetapi bisa menjadi indikasi

bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah baik oleh

customer service, teller, maupun marketing berjalan kurang efektif dalam

memberikan pengetahuan kepada nasabah mengenai bank syariah. Selanjutnya,

apabila dikaitkan dengan proses komunikasi dan edukasi itu sendiri, diperoleh

kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh bank syariah harus lebih

ditingkatkan agar semakin masyarakat dapat memperoleh informasi secara

memadai. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional, maka komunikasi

yang dilakukan oleh bank syariah masih belum sepadan. Oleh karena itu,

komunikasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh bank syariah terkait
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kemanfaatan produk dan jasa layanan bank syariah harus diberikan dengan lebih

efektif dan efisien agar dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba.

5.2.3 Harapan Nasabah

Usaha menciptakan dan mempertahankan keberadaan nasabah

hendaknya menjadi prioritas yang lebih besar bagi bank syariah. Strategi yang

tepat dapat menarik pelanggan hendaknya disusun secara cermat, agar

pelanggan mau membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh bank. Lebih dari

itu, dengan segala kiatnya bank hendaknya juga terus berupaya agar pelanggan

dapat menjadi pelanggan yang setia. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai

respon efektif terhadap pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik atau suatu

evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan

sebelumnya dan kinerja aktual produk setelah pemakaian. Dengan kata lain upaya

bank dalam pemenuhan harapan nasabah menjadi salah satu penentu dalam

upaya menciptakan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah. Pemenuhan

harapan nasabah menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya bank memberikan

jamina  kepuasan kepada nasabah.

Hasil wawancara kepada nasabah A ini menunjukkan bahwa masih ada

harapan dari nasabah yang masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh bank, dan

hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Kalau harapan saya ya nasabah lebih diberi edukasi lebih mengenai detail
produk dari perbankan bukan hanya dari sisi keuanganya saja tetapi dari
sisi syariahnya juga. Istilahnya kita kan orang yang tidak tahu kalau bank
menunggu kita bertanya ya kita bisa apa? Pertanyaan saja kita tidak tahu
apalagi jawabanya

Harapan yang hampir sama juga ditunjukkan dari hasil wawancara

kepada nasabah B sebagai berikut:

Kalau harapan yang semoga lebih syari saja bank muamalat, jangan hanya
mengejar keuntungan saja yang dikedepankan. aturan-aturan syarii nya
lebih ditegaskan lagi serta ya itu informasi-informasi lebih diberikan ke
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nasabah nya biar g ada salah paham. Terutama penjelasan – penjelasanya
yang lebih di kuatkan kepada nasabahnya. SDM nya juga menurut saya
lebih ditingkatkan lagi dari bank muamalat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini harapan nasabah yang

harus dipenuhi oleh pihak manajemen bank yaitu terpenuhi hak-hak nasabah

secara maksimal, pemberian edukasi secara terprogram dan dalam suatu akad

atau perjanjian harus dilakukan secara jelas dan detail sehingga permasalahan

tidak terjadi setelah perjanjian dilakukan.

5.3 Informasi Kunci
Dari pernyataan penting yang disampaikan oleh para informan dari pihak

nasabah dan pihak bank dapat ditarik kesimpulan atau diperoleh informasi kunci

yaitu nasabah dan manajemen perbankan mempunyai pemahaman yang berbeda

mengenai asas syariah pada aspek keuangan yang dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 5.7
Hasil Wawancara (Aspek Keuangan)

No. Topik Hasil Wawancara
Pihak Nasabah Pihak Bank Muamalat

1 Nisbah - Tidak mengerti cara
menghitung nisbah

- Masih tidak bisa
membedakan antara
nisbah dan margin

- Tidak memberitahu detail
bagaimana cara
menghitung nisbah
disebabkan oleh banyak
faktor

- Jika nasabah bertanya
bank siap untuk
menjelaskan

- Memberikan nilai melalui
simulasi yang ditunjukkan
dengan angka

2 Rate - Masih adanya
penggunaan rate/bunga di
bank syariah

- Bank syariah tidak
menggunakan system
rate/bunga

- Penggunaan istilah
equivalent rate/ setara
bunga guna membantu
pengguna bank
konvensional yang ingin
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menggunakan jasa
perbankan syariah untuk
membandingkan hasil
investasi antara bank
konvensional dan bank
syariah

3 Denda - Bank muamalat masih
menerapkan system
denda dimana denda
merupakan salah satu dari
jenis riba

- Bank menetapkan
adanya kebijakan denda
karena menganut pada
aplikasi fatwa MUI yaitu
salah satunya fatwa
nomor 17 /DSN-
MUI/IX/2000

- Bank tidak mengakui
denda sebagai
pendapatan, tetapi
digunakan sebagai dana
sosial

4 Agunan - Bank muamalat masih
menggunakan system
agunan padahal dalam
ilmu muamalah dalam
islam jika di akad
kerjasama dalam
prinsipnya tidak
menggunakan
agunan/jaminan

- Dalam penggunaan
agunan dalam setiap
pinjaman bank muamalat
merujuk pada beberapa
fatwa MUI, salah satunya
fatwa nomor 07 /DSN-
MUI/IV/2000 yang
menyebutkan bahwa
walaupun pada
prinsipnya pembiayaan
mudharabah tidak ada
jaminan tetapi LKS dapat
meminta jaminan agar
mudharib tidak
melakukan
penyimpangan

Begitu pula pada aspek non keuangan yang lebih berfokus pada

bagaimana operasional bank muamalat bekerja juga menunjukkan beberapa

kesenjangan yang terlihat di antara nasabah dan pihak manajemen bank yang

dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Hasil Wawancara (Aspek Non Keuangan)

No. Topik Hasil Wawancara
Pihak Nasabah Pihak Bank Muamalat

1 Pelayanan - Pelayanan kepada
nasabah sudah cukup
baik

- Mengedepankan
kepuasan nasabah
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- Pada pembukaan
tabungan tidak
diberikan copy akad
yang dimana dalam
akad perjanjian
tabungan terdapat
informasi-informasi
yang tidak dijelaskan
pada saat pembukaan
tabungan

- Dalam SOP memang
copy akad tidak
diberikan, inti dari
perjanjian/akad juga
dijelaskan pada awal
akad dan juga bank
mempersilahkan
nasabah untuk
membaca akad secara
detail sebelum tanda
tangan, tetapi jika
nasabah
membutuhkanya pihak
bank siap untuk
memberikan copy
akad/perjanjiannya

2 Edukasi
dan

komunikasi

- Selama menggunakan
jasa perbankan syariah
di muamalat tidak ada
edukasi mengenai jenis-
jenis akad atau fatwa
DSN yang digunakan

- Karena banyaknya
materi muamalah serta
keterbatasan waktu, jadi
tidak bisa menjelaskan
secara detail ke
nasabah secara
personal

- Edukasi mengenai
muamalah dan system
di dalam perbankan
lewat seminar di
kampus atau di
organisasi masyarakat
dengan harapan peserta
seminar dapat
menyerbarkan paham
perbankan syariah ke
masyarakat luas

- Edukasi juga lewat
pameran gabungan
dengan bank syariah
yang lain

- Tidak bisa melakukan
promosi atau edukasi
besar besar an karena
terkendala biaya dan
waktu yang salah
satunya mempengaruhi
modal
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BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap

penyampaian informasi keuangan dan non keuangan pada Bank Syariah.

6.1.1 Informasi Keuangan Bank Syariah

Pada bank syariah, upaya meningkatkan dana dari para nasabah

penabung biasa disebut dengan upaya penghimpunan. Penghimpunan dana dari

masyarakat yang dilakukan oleh Bank dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito

dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Untuk bank

syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama

produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah

Nasional No. 03/ DSN-MUI/IV-MUI menyatakan bahwa prinsip penghimpunan

dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip

mudharabah. Begitu juga seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menunjukkan

bahwa tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana

berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan

Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati

akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung

praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No: 07/DSN-

MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah.
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ada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan

Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah

Nasional MUI hal. 43) Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan

hal ini dengan pernyataan: Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat

dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, jika

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

(Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45)

Perbankan syariah dalam hal PT. Bank Mualamat, Tbk. dalam menetapkan

kebijakan terkait dengan proses transaksi mudharabah, menganut sistem yang

ditetapkan oleh DSN, dalam proses transaksi ini akan dilakukan pembatasan pada

periode tertentu, kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian

di masa depan yang belum tentu terjadi. Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak

ada ganti rugi dan juga jaminan/agunan, karena pada dasarnya akad ini bersifat

amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau

pelanggaran kesepakatan. Jaminan juga hanya dapat di cairkan apabila nasabah

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati. Jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

(Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan

Mudharabah (Qiradh)

Kebijakan keberadaan agunan dalam transaksi keuangan pada bank

syariah dapat ditunjukkan dasar penggunana agunan tersebut yaitu terdapat pada

pasal 1 angka 26 UU perbankan syariah pengertian agunan adalah jaminan
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tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang

diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan UUS guna menjamin

pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 23/69/KEP/DIR menyatakan dengan tegas bahwa, agunan adalah

jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur

untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila debitur tidak

dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya dalam UU Perbankan Syariah bahwa dalam melakukan

penilaian terhadap agunan bank syariah dan UU harus: 1) Menilai barang, proyek

atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan 2) Barang lain, surat

berharga, atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan

tambahan.(Wangsawidjaja, 2012). Agunan / jaminan berupa asset atau barang

jenis dan nilai akan ditentukan oleh bank / lembaga keuangan yang mempunyai

nilai pada saat menyetujui permohonan pembiayaan. Agunan sangat penting guna

menjamin kembalinya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.(Muhammad,

2009)

Gap mengenai informasi keuangan juga ditunjukkan dengan permasalahan

mengenai nisbah dan rate bank syariah yang diketahui bahwa perbankan syariah

dalam melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit n loss sharing, yaitu

membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.

Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad

akan ditandatangani. Jadi Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini

akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani,

nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini

tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif
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dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank.

Disisi lain nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil

Bank Syari’ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi (Antonio, 2013)

Apabila dihubungkan dengan rate pada bank syari’ah, dapat diketahui

bahwa dalam aktivitas operasional bank tidak mengandalkan bunga. Bank Islam

atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan

berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain bank

Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan

dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Menurut Muhammad

(2009) Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan

pada bunga, atau lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadits Nadi Saw. Hal ini juga

ditunjukkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, dimana

bunga bank adalah haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi’ah, baik bunga

tersebut rendah maupun berganda. Hal itu karena kegiatan utama bank adalah

memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)

Terkait dengan permasalahan atau gap mengenai penetapan sanksi atau

denda yang dilakukan kepada nasabah yaitu ketika nasabah tidak melakukan

pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan. Penetapan denda tersebut

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000, bagi

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai

kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
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Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin

dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang

yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad

ditandatangani.  Jadi pihak perbankan memiliki dasar yang kuat dalam penetapan

sejumlah sanksi berupa denda kepada nasabah.

Kebijakan denda yang ditetapkan oleh bank syariah didasarkan dari

pendapat ulama kontemporer (termasuk DSN MUI) telah membolehkan denda

finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai ta’zir kepada

nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran utangnya. Dasar secara dalil

yaitu didasarkan dari sabda Nabi SAW, ”Menunda pembayaran utang oleh orang

kaya adalah suatu kezaliman. (HR Bukhari). Juga sabda Nabi SAW, ”Menunda

pembayaran utang oleh orang yang mampu telah menghalalkan kehormatannya

dan sanksi kepadanya.” (Arab: layyul waajid yuhillu ‘irdhahu wa ‘uquubatahu). (HR

Ahmad, Abu Dawud, Nasa`i, Ibnu Majah, dan Al Hakim). Jadi berdasarkan hadits

tersebut dianggap sebagai dalil bahwa jika nasabah yang mampu menunda

pembayaran utangnya, maka nasabah dapat dikenakan sanksi (‘uqubat) yaitu

salah satunya mengenai penetapan denda finansial yang harus dibayarkan oleh

nasabah.

Kajian terkait dengan denda yang sebenarnya tidak harus dilakukan

kepada nasabah juga tidak harus dilakukan, dasarnya yaitu Fatwa Dewan Syariah

Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000, menyatakan bahwa sanksi yang disebut

dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu

membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang

tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan

sanksi. Tetapi pada kenyataanya bank syariah tetap menetapkan denda kepada



90

semua nasabah yang terlambat melakukan pembayaran walaupun satu hari

dikarenakan menurut bank syariah terlambat satu hari adalah sudah menyalahi

kontrak yang telah ditandatangani. Beberapan alasan yang menjadi dasar

mengenai penetapan denda finansial tidak boleh dikenakan walaupun kepada

nasabah yang mampu, antara lain; Pertama, bank syariah tidak mempunyai

kewenangan (sholahiyah/wilayah) untuk menjatuhkan sanksi berupa denda

finansial yang diklaim sebagai sanksi ta’zir. Sebab yang berhak menjatuhkan

sanksi ta’zir hanyalah peradilan syar’i (al qadha` al syar’i) saja, yang menjadi wakil

(na`ib) dari Imam (Khalifah). (Abdurrahman Al Maliki, 2011).

Kedua, hadits yang digunakan sebagai dalil tidak tepat, yaitu hadits yang

menghalalkan kehormatan dan sanksi (‘uqubat) kepada orang mampu yang

menunda pembayaran utangnya. Karena meski orang mampu yang menunda

pembayaran utang layak dijatuhi hukuman (‘uqubat), tapi tak pernah ada seorang

qadhi (hakim) atau fuqaha pun dalam sepanjang sejarah Islam yang menjatuhkan

hukuman berupa denda. Ketiga, denda karena terlambat membayar utang mirip

dengan riba, terlebih lagi yang sudah disepakati di awal akad. Maka denda seperti

ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Adanya pandangan atau

pedoman yang digunakan dalam proses akad atau transaksi tersebut manjadikan

adanya ketidakpuaaan atas informasi kinerja keuangan akan menjadikan

permasalahan terkait dengan informasi transaksi yang dilakukan (Williams &

Naumann, 2011).

6.1.2  Informasi Non Keuangan Bank Syariah

Informasi lain yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja bank syariah

adalah informasi yang terkait dengan diluar aspek keuangan. Di dalam suatu

perbaikan penilaian kinerja penting untuk dilakukan mengingat hal tersebut dapat
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memberikan image terhadap perusahaan sehingga hasil dari penilaian itu bisa saja

baik ataupun sebaliknya. Untuk penilaian kinerja di dalam perusahaan dapat

dilakukan penilaian dalam aspek keuangan maupun dalam aspek non-keuangan.

Menurut Pribadi (2012) yang dapat menentukan suatu kinerja perusahaan baik,

terus meningkat ataupun justru mengalami penurunan adalah dengan melakukan

penilaian dari aspek keuangan ataupun aspek non-keuangan.

Landasan hukum bank syariah berawal dari UU No 7/92 tentang perbankan

yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian Bank

Syariah sendiri dalam sistem operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan

hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank

berdasarkan bagi hasil. Undang Undang Nomor 7 telah dilakukan perubahan dan

menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum

bank syariah.

Dalam Pasal 1 butir 3, UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa: Bank

umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan Prinsip Syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran” Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir

13 UU menyebutkan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana

atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai

dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi

hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah),

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
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atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa

dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Kesesuaian Bank Syariah dengan syariah Islam, didasarkan pada

kesesuaian Bank syariah dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan

Syariah Nasional. Saat ini DSN telah mengeluarkan sekitar 125-an fatwa yang

terkait dengan penyelenggaraan Bank Syariah. Dalam hal ini setiap bank syariah

harus dapat meyakinkan nasabahnya bahwa telah beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah tersebut. Informasi ini sangat penting mengingat cukup banyak

nasabah bank syariah yang berinvestasi atau menabung dengan alasan

kesesuaian dengan prinsip syariah. Informasi tentang kinerja bank dalam hal

penciptaan sistem operasi yang dapat menjamin kesyariahan operasinya

merupakan hal yang perlu disampaikan pada nasabah.

Informasi lain yang cukup penting adalah informasi tentang standar

pelayanan nasabah, sehingga nasabah memperoleh perlindungan atas hak-

haknya saat berhubungan dengan bank syariah. Informasi tentang bidang dan

kualitas pembiayaan yang dilakukan juga menjadi penting mengingat informasi ini

dapat memberi gambaran pada nasabah tentang prediksi kesuksesan bank

syariah dalam memperoleh keuntungan dimasa depan. Menurut Jhon Tschohl &

Steve Franzmeier (2003) kepuasan adalah tingkat perasaan dari seseorang

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk yang diterima dan diharapkan.

Kepuasaan dan ketidakpuasan nasabah akan berpengaruh pada perilaku

selanjutnya seperti apabila nasabah merasa puas, maka dia akan menunjukan

besarnya kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama dan cenderung

akan memberikan referensi yang baik terhadap produk kepada orang lain.

nasabah yang tidak puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk, atau
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dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Jadi upaya yang dilakukan

pihak manajemen untuk memberikan pelayanan kepada nasabah merupakan

bentuk nyata dalam menciptakan kepuasan nasabah.

Standar mutu pelayanan bank syariah sama halnya dengan standar

kualiatas yang dimiliki oleh bank syariah. Dalam memberikan pelayanan yang baik

kepada nasabah, bank syariah memiliki standar mutu pelayanan tersendiri yaitu:

service excellence. Service excellence adalah kepedulian kepada pelanggan

dengan memberikan layanan terbaik untuk menfasilitasi kemudahan, pemenuhan,

dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada perusahaan

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui yaitu

melayani dan pelayanan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian

melayani adalah membantu mengurus apa yang diperlukan seseorang.

Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara

harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Disebut

sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku

atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta memuaskan

pelanggan. Instansi pelayanan harus memiliki standar pelayanan yang dapat

menjadi ukuran dalam memuaskan pelanggan (Niswatin et al., 2014)

Selain itu standar mutu pelayanan bank syariah adalah ukuran yang telah

ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar

pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun pengertian mutu

merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang

menginginkannya (Qhardawi, 2013). Jadi, bisa dikatakan bahwa mutu pelayanan
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bank syariah seperti excellent service. Keberhasilan bank dalam memberikan

pelayanan yang baik kepada nasabah ditentukan oleh perilaku dan karakter

petugas bank. Dalam persaingan yang semakin ketat dan era globalisasi dewasa

lain, peranan petugas bank memang peranan yang penting. Pelayanan adalah

setiap kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

nasabah. Pelayanan juga dapat diartikan sebagai menolong, memudahkan,

menyenangkan, dan bermanfaat bagi orang lain, pelayanan nasabah adalah

rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran

atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung.

6.2 Penyebab dari adanya kesenjangan harapan antara nasabah dan
manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan informasi
non keuangan pada Bank Syariah

Hasil analisis gap model yang dikembangkan oleh Parasuraman (Tjiptono,

2005) dapat diketahui hasil analisis mengenai penyebab gap, maka dapat

diketahui bahwa gap pertama yang menyebutkan antara harapan konsumen dan

persepsi manajemen, tidak terpenuhi karena selama ini Bank Muamalat sendiri

sudah menyediakan produk perbankan bebas riba yang diinginkan umat muslim

karena mengetahui bunga bank konven itu haram, kondisi ini menjadikan gap

pertama tidak menjadi penyebab permasalahan antara nasabah dan manajemen.

Hasil analisis gap kedua yang menyebutkan kesenjangan antara persepsi

manajemen perusahaan atas harapan pelanggan dan spesifikasi kualitas

pelayanan; juga tidak terpenuhi karena di bank muamalat sendiri sudah

mempunyai system beserta SOP yang diterapkan dalam operasional bank

muamalat, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa manajemen mempunyai

komitmen terhadap kualitas pelayanan jasa yang ditawarkan. Begitu pula dengan

hasil analisis gap ketiga yang menyebutkan bahwa kesenjangan antara spesifikasi
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kualitas pelayanan dan penyampaian jasa juga tidak terpenuhi karena selama ini

pihak marketing selalu menjelaskan mengenai hak dan kewajiban nasabah di

setiap tanda tangan akad dan juga pihak manajemen setiap tahunya mengadakan

pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari SDMnya.

Namun demikian pada penelitian ini gap yang terjadi yaitu pada poin

keempat yang menyebutkan kesenjangan antara penyampaian jasa dan

komunikasi eksternal menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap

terjadinya kesenjangan antara manajemen dan nasabah bank syariah.

Kesenjangan ini dapat terjadi karena harapan dari pelanggan (nasabah)

dipengaruhi oleh iklan dan janji yang dibuat perusahaan, beberapa faktor

perencanaan komunikasi pemasaran tidak terintegrasi dengan operasi jasa, dan

juga kecenderungan untuk melakukan “over promise” yang dimana iklan sering

mempengaruhi ekspetasi pelanggan (nasabah). Menurut manajemen bank

muamalat miss konsepsi ini terjadi karena memang banyaknya yang tidak

memungkinkan untuk diberikan kepada nasabah dalam waktu yang singkat

beserta ada beberapa informasi yang tidak bisa diberikan oleh perbankan karena

regulasi yang mengatur. Apabila dikaitkan dengan gap mengenai rate maka

terdapat perbedaan antara nasabah dan pihak bank, sehingga nasabah

memberikan pernyataan terkait dengan rate sehingga nasabah memiliki

pandangan bahwa sistem yang diterapkan terkait rate masih seperti pada

umumnya bank konvesional. Namun demikian hal yang berbeda disampaikan oleh

bank syariah menggunakan instrumen nisbah bagi hasil yang dalam bentuk

lainnya dinyatakan dengan istilah equivalent rate dalam menarik nasabah untuk

menyimpan dananya di bank syariah. Sedangkan nisbah bagi hasil dan equivalent

rate ketentuan keuntungan ditentukan besar‐kecilnya hasil suatu usaha.
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Pembagian porsi keuntungan dihitung sesuai nisbah bagi hasil didasarkan jumlah

keuntungan yang diperoleh. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh

semakin besar jumlah pembagian laba yang dibagikan kepada nasabah.

Perbedaan tersebut menjadikan kepuasan nasabah mengenai informasi

keuangan menyebabkan terjadinya gap antara nasabah dan pihak bank, sehingga

diperlukan suatu bentuk komunikasi yang baik antara nasabah dan bank sehingga

berguna untuk memahami hubungan yang diharapkan antara kepuasan dan

kinerja perbankan (Anderson dan Mittal, 2000). Model ini berpendapat bahwa

kinerja (misalnya kualitas pelayanan) menyebabkan meningkatnya kepuasan

nasabah, yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi atau terkait dengan

pencapaian kinerja perbankan.

Dalam kondisi ini, nasabah memerlukan informasi yang lebih detail untuk

dapat mengetahui apakah asas-asas syariah sudah di terapkan secara benar

karena memang hal inilah yang merupakan alasan banyak nasabah dalam memilih

produk bank syariah. Dengan demikian, informasi yang berkualitas merupakan

sesuatu yang penting untuk diperoleh nasabah dari pihak bank. Dalam hal ini

tingkat kualitas informasi yang disampaikan oleh manajemen sangat mungkin

berbeda dengan kualitas informasi yang diharapkan oleh nasabah. Pada situasi ini

kesenjangan harapan merupakan hal yang mungkin terjadi pada kasus bank

syariah dalam kasus ini terkait dengan pemberian informasi mengenai aspek

keuangan dan non keuangan. PT. Bank Mualamat belum memberikan informasi

terkait dengan keberadaan sistem perbankan syariah, kondisi ini terjadi karena

selama ini belum maksimalkan upaya yang dilakukan oleh pihak bank sehingga

menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai komunikasi dan edukasi
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menjadi hal yang sering terjadi dan hal tersebut menyebabkan terjadi gap baik

secara informasi keuangan dan non keuangan.

Irfan (2002) mendefinisikan asimetri informasi adalah suatu kondisi ini ada

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai pihak

pemberi informasi dengan pihak stake holder yang pada umumnya sebagai

pengguna informasi. Scott (1997) menyatakan bahwa terdapat dua tipe asimetri

informasi yaitu 1) Adverse selection adalah para manajer serta orang dalam

lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan investor

sebagai pihak luar 2) Moral hazard adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang

manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pengguna saham ataupun pemberi

pinjaman.

Berdasarkan pernyataan tersebut, asimetri informasi dapat dikurangi

dengan adanya pengungkapan, dengan kata lain kebijakan pengungkapan yang

lebih informatif akan mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal

kepada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat

dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan

yang akan datang (khomsiyah dan susanti 2003). Dalam hal tabungan nasabah

yang menggunakan akad mudharabah dengan ciri bagi hasil, terdapat hubungan

yang asimetri antara bank sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah

sebagai pemilik dana (shahibul maal). Sebagai pengelola dana, bank merupakan

pihak yang paling mengetahui proses pengelolaan dan hasil dari pengelolaan dana

tersebut. Sementara nasabah baru mengetahui tentang kualitas proses

pengelolaan dan hasil pengelolaan dana setelah diberi informasi oleh bank.

Dengan demikian untuk mengatasi asimetri informasi tersebut, bank perlu

menyajikan informasi sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah sehingga
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dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan dana yang sedang atau

akan ditabungkan di bank syariah (Karim, 2012).

Identifikasi nilai-nilai Islam yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun

konsep penilaian kinerja bank syariah yang bersumber dari kesadaran dan

pemahaman subjek terkait kinerja bank syariah. Pendekatan fenomenologi Islam

dapat dilihat pada Niswatin et al. 2014 yang mengidentifikasikan empat (4) nilai

yang menjadi dasar penilaian kinerja bank syariah, yaitu:

Pertama, ibadah. Penilaian kinerja bank syariah relevan dengan tujuan

penciptaan manusia. Bank syariah dipandang sebagai umat (sekumpulan orang)

yang memiliki kewajiban sama dengan individu (mukallaf) untuk senantiasa

beribadah kepada Allah SWT. Nilai ibadah yang tampak dari cara bank syariah

melakukan rangkaian amalan ibadah sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah

SWT. Kedua, muamalah. Muamalah yang dimaksud adalah bagaimana cara bank

syariah saling berinteraksi dan beramal dengan pihak internal dan eksternal yang

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, amanah. Penilaian kinerja bank

syariah berdasarkan amanah ini ditekankan dalam menilai kinerja bisnis yang

harus diimbangi dengan kinerja dakwah, sosialnya dan kinerja hasil yang

diimbangi dengan kinerja proses. Keempat, ihsan. Ihsan yang dimaksud dalam

konteks ini adalah kepribadian yang terpuji (kebaikan) bank syariah yang

ditampakkan untuk para stakeholders.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Islam sebagai

basis penilaian kinerja bank syariah yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki

keterkaitan. Nilai satu dengan nilai lainnya saling menguatkan sehingga membuat

satu keutuhan (kebulatan) yang tidak dapat dipisahkan. Nilai- nilai tersebut

berfungsi sebagai tuntunan dan prinsip bagaimana manusia menjalankan
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kehidupan di di dunia baik sebagai individu maupun kolektif (umat). Jadi memang

tugas dari marketing pada perbankan syariah seharusnya berbeda dengan

marketing dari bank konvensional pada umumnya yang hanya mengejar target

dropping lalu selesai. Tugas dari marketing pada badan usaha yang berbasis

syariah seharusnya tidak hanya mengejar target dengan menghalalkan segala

cara tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kebaikan dalam Islam.

Zimmerman (2011) merumuskan bahwa tujuan komunikasi dibagi menjadi

dua kategori besar. Pertama, komunikasi untuk menyeleseikan tugas-tugas yang

penting bagi kebutuhan kita untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri,

memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati hidup. Kedua,

komunikasi menciptakan dan memumpuk hubungan dengan orang lain. Jadi

komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan informasi yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas, fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi

mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain (Mulyana, 2008).

6.3 Upaya Bank Syariah dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi baik

mengenai penyampaian informasi keuangan dan informasi non

keuangan

Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengatasi kesenjangan

yang terjadi baik mengenai penyampaian informasi keuangan dan informasi non

keuangan yaitu dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan baik dengan

nasabah dan melakukan proses edukasi, dengan harapan nasabah memiliki

pemahaman secara benar terkait dengan keunggulan yang dimiliki oleh bank

syariah. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dari

komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan efek perubahan
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perilaku dari peneriman pesan atau komunikan. Proses komunikasi pada

hakikatnya merupakan sebuah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh

seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Dalam hal ini

komunikaotr merupakan dari pihak perbankan dan komunikan dari pihak nasabah.

Seharusnya Pihak perbankan harus bisa mengkomunikasikan kepada nasabah

tentang apa itu “perbankan syariah dengan benar” sehingga persepsi yang keliru

mengenai bank syariah tidak timbul. Hal ini juga akan menyebabkan kepercayaan

pengguna jasa layanan perbankan syariah yang nantinya diharapkan bisa

mendongkrak market share perbankan syariah yang masih kecil.

Komunikasi sebenarnya sangat berkaitan dengan service. Service

excellence bank syariah, tak kalah pentingnya dengan dana yang mereka (bank)

kelola. Bagaimana bank syariah bisa mendapatkan nasabah yang banyak dan

meningkatkan pendapatan mereka jika tidak ada pelayanan terbaik dari bank yang

bersangkutan. Service excellence merupakan pelayanan terbaik yang

diberikan bank syariah kepada nasabahnya baik berupa kemudahan administrasi,

kemudahan informasi dan juga lalu lintas pembayaran. Jadi marketing tidak harus

menunggu untuk nasabah bertanya tetapi harusnya marketing bisa menjelaskan

secara detail sehingga dapat diketahui pembeda dengan bank konvensional serta

keunggulan yang mereka miliki, terutama mengenai landasan kegiatan

operasional mereka. Dengan begitu nasabah yang secara umum bisa dikatakan

awam akan bisa lebih mengerti tentang apa itu bank syariah yang seharusnya

berbeda dengan bank konvensional.

Pentingnya edukasi produk berbasiskan syariah karena bisa dibilang

bahwa layanan produk berbasis syariah bukan merupakan sesuatu yang telah

berlangsung lama semenjak produk perbankan dikenal masyarakat luas. Edukasi
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atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan

untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan

(Notoadmojo, 2003)

Produk perbankan yang jauh lebih dahulu dikenal dan sampai sekarang

sudah teredukasi adalah produk perbankan konvensional. Selain itu dengan

landasan melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang penuh perbedaan,

dalam hal ini adalah agama, maka boleh dikatakan cikal-bakal produk perbankan

syariah muncul dari sebuah golongan saja. Yakni agama Islam. Walaupun pada

kenyataannya produk perbankan syariah bukan hanya milik konsumsi satu

golongan saja.

Strategi pemasaran mengenai edukasi produk berbasiskan syariah bisa

dikerucutkan menjadi sebuah tindakan operasional atau teknis. Usulan mengenai

edukasi antara lain dengan cara membuat sebuah seminar atau workshop gratis

yang menjelaskan konsep produk berbasiskan syariah. Sekali lagi bukan

mengenai produk spesifik sebuah bank syariah. Tetapi bank syariah menjelaskan

atau mensosialisasikan kepada masyarakat arti filosofi sebuah produk

berbasiskan syariah. Pembicara bukan berasal dari pihak bank saja, tetapi ada

pembading lain misalnya dari sudut agama Islam dari seorang ulama. Diharapkan

dari edukasi ini, masyarakat lebih terdidik terlebih dahulu dan merasa respect

terhadap produk-produk bank syariah dan lebih merasa cocok dengan produk

tersebut. Atau juga bisa melalui edukasi secara personal melalu pembuatan buku

saku kecil mengenai konsepsi bank syariah atau pembuatan web khusus dimana

dijelaskan konsep dan produk bank syariah secara lengkap yang nantinya bisa

ditawarkan kepada nasabah dan calon nasabah yang manajemen anggap minim
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edukasi. Jadi bukan melulu tiba-tiba seorang nasabah datang ke bank syariah dan

tidak dibeberkan apa itu nisbah, mudharabah dan lain sebagainya. Padahal

kenyataan di masyarakat, tidak semua lapisan masyarakat bisa mengakses

informasi mengenai produk perbankan syariah dan mengerti akan hal itu. Edukasi

untuk memberikan pemahaman mengenai konsep produk berbasiskan murni

syariah juga perlu diperhatikan.

Jika memang segmen konsumen sebuah bank syariah adalah seluruh

lapisan masyarakat Indonesia, maka perlu diperhatikan tidak semua lapisan

masyarakat bisa mengakses informasi dengan lancar. Sebagai contoh masyarakat

di perkotaan, akan dengan mudah mencari di internet mengenai konsep produk

berbasiskan syariah. Juga terkadang, ada beberapa orang yang menanyakan

konsepsi produk syariah yang benar langsung ke seorang ulama karena

keterbatasan akses informasi. Proses edukasi seperti ini sebetulnya layak dan bisa

dilakukan oleh bank syariah itu sendiri. Tentu saja ekspektasinya, dengan adanya

masyarakat yang teredukasi mengenai produk berbasiskan syariah maka tingkat

awareness masyarakat akan bertambah dan nasabah atau konsumen meningkat.

Jadi edukasi menjadi hal penting dilakukan oleh pihak manajemen bank sehingga

pemahaman masyarakat atau nasabah atas keberadaan bank syariah menjadi hal

penting untuk dilakukan dan menjadikan operasional bank syariah benar-benar

dapat secara maksimal dilakukan. Namun demikian dengan masih terbatasnya

edukasi yang dilakukan oleh PT. Bank Mualamat menjadikan pemahaman

nasabah terkait dengan sistem syariah belum secara maksimal dimiliki oleh

nasabah. Kebijakan bank dengan melakukan edukasi dalam ruang lingkup yang

besar mampu memberikan pemahaman nasabah mengenai keunggulan atau

perbedaan sistem kerja bank syariah.
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BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

maka simpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil analisis kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen

terhadap penyampaian informasi keuangan dan non keuangan pada Bank

Syariah dapat diketahui bahwa kesenjangan terjadi karena nasabah

beranggapan bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional

yang di dasari oleh tiga poin dari kesaksian nasabah yaitu, yang pertama

nasabah menyamakan bank syariah sama dengan bank konvensional

karena nasabah menemui bahwa masih terdapatnya rate di dalam bank

syariah. Keterangan yang diberikan oleh pihak bank bahwa rate di bank

muamalat indonesia sendiri tidak ada dan tidak dibenarkan, di bank

muamalat indonesia mengenal istilah equivalent rate yang merupakan

konversi hitungan akuntansi dari nisbah, hal ini bertujuan untuk

memudahkan nasabah itu sendiri guna memperkirakan keuntungan yang

didapat terhadap penempatan dananya. Hal yang kedua adalah nasabah

beranggapan masih adanya agunan di dalam proses transaksi bank

muamalat indonesia yang membuat nasabah ragu terhadap kesahian asas

syariah yang digunakan oleh bank muamalat indonesia. Hal ini ditanggapi

oleh pihak bank bahwa hal yang dilakukan perbankan sudah sesuai

dengan aturan dan UU yang berlaku, DSN-MUI menyatakan dalam fatwa

No: 07/DSN-MUI/IV/2000 walaupun dalam prinsip mudharabah tidak
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diperkenankan adanya jaminan tetapi pihak bank boleh meminta jaminan

yang bertujuan  agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. Jadi

agunan pada bank syariah sifatnya berbeda dengan yang ada bank

konvensional, perbedaan tersebut yaitu pada bank konvensional agunan

bersifat sebagai penjamin hutang kreditur sedangkan di bank syariah

agunan hanya bersifat sebagai penjamin tindakan menyimpang kreditur.

Ketiga adalah terkait denda, nasabah beranggapan diberlakukanya denda

di Bank Muamalat Indonesia membuat bank muamalat diragukan

kesyariahanya karena memang sebagian ulama kontemporer masih

menolak pemberlakuan denda dengan alasan bank syariah tidak

mempunyai kewenangan (sholahiyah/wilayah) untuk menjatuhkan sanksi

berupa denda finansial yang diklaim sebagai sanksi ta’zir. Serta hadits

yang digunakan sebagai dalil tidak tepat, yaitu hadits yang menghalalkan

kehormatan dan sanksi (‘uqubat) kepada orang mampu yang menunda

pembayaran utangnya. Dan denda karena terlambat membayar utang

mirip dengan riba, terlebih lagi yang sudah disepakati di awal akad. Tetapi

menurut manajemen bank muamalat indonesia mereka tetap berpatokan

dengan fatwa MUI dimana denda disini sifatnya berbeda dengan yang ada

pada bank konvensional, denda disini hanya di tarik kepada nasabah yang

mampu membayar tetapi menunda pembayaran, dan denda tersebut tidak

di akui sebagai pendapatan bank melainkan di alokasikan sebagai dana

sosial. Walaupun pada prakteknya denda otomatis terhitung oleh system

sehingga apabila terjadi keterlambatan satu hari nasabah akan dikenakan

denda tanpa melihat nasabah mampu atai tidak mampu. Tetapi jika

nasabah tersebut bisa membuktikan ketidakmampuanya pihak bank dapat
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memfasilitasi pengurangan denda bahkan penghapusan denda. Diluar

ketiga poin tersebut ada juga hal yang mengindikasikan menyebabkan

terjadinya kesenjangan yaitu terkait kejelasan akad yang disampaikan oleh

pihak perbankan, dimana nasabah merasa kurang diberikan pemahaman

terhadap kontrak serta salinan akad yang tidak diberikan. Menanggapi hal

tersebut pihak manajemen bank berdalih bahwa sudah melakukan

tindakan sesuai standart operasional yang ada di mana sudah menjelaskan

pokok akad kepada nasabah saat dilaksanakanya akad dan untuk terkait

salinan akad jika memang nasabah membutuhkan dan meminta pihak

bank siap untuk memberikannya karena hal tersebut merupakan hak dari

nasabah.

2. Hasil analisis menggunakan model gap yang dikembangkan oleh

Parasuraman (Tjiptono, 2000) menunjukkan bahwa pada poin 1-3 yaitu,

harapan konsumen dan persepsi manajemen, persepsi manajemen

terhadap harapan nasabah dan spesifikasi kualitas jasa, serta persepsi

spesifikasi kualitas jasa serta penyampaian jasa tidak terindikasi adanya

kesenjangan. Namun demikian penyebab terjadinya kesenjangan harapan

antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi

keuangan dan informasi non keuangan pada Bank Syariah mulai

terindikasi pada poin empat yaitu penyampaian jasa dan komunikasi

eksternal yang masih terkait dengan masalah komunikasi dan edukasi.

Pihak bank beranggapan banyak hal dimana bank tidak bisa

menyampaikan semua informasi secara detail yaitu dikarenakan

banyaknya informasi yang harus diberikan, banyaknya nasabah yang

harus dilayani, biaya dan waktu yang tidak memungkinkan, serta kebijakan
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kerahasiaan bank yang harus tetap dijaga. Hal-hal seperti inilah yang

menjadikan informasi yang diberikan akhirnya belum sepenuhnya

dipahami oleh nasabah dan hal tersebut menjadikan timbulnya gap terkait

dengan informasi keuangan dan non keuangan.

3. Upaya Bank Syariah dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi baik

mengenai penyampaian informasi keuangan dan informasi non keuangan

adalah dengan membuka layanan pengaduan nasabah yang ada pada

website official bank serta bank selalu siap untuk memaksimalkan

pelayanan secara maksimal pada garda depan bank yang secara berkala

mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan nasabah sehingga

interaksi antara pihak manajemen dan nasabah dapat dilakukan dengan

baik. Di luar hal internal bank juga melakukan edukasi ke masyarakat

melalui seminar di kampus atau organisasi masyarakat lainya yang

diharapkan nantinya para peserta seminar tersebut bisa menyebarkan

paham dan konsep perbankan syariah ke masyarakat luas.

7.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah SOP (Standar Operasional

Prosedur) tertulis bank tidak bisa diberikan atau ditunjukkan kepada pihak

eksternal bank karena di dalamnya terdapat kebijakan internal serta

kerahasiaan bank. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang

berdasarkan SOP tidak bisa dipastikan.
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7.3 Saran

Adanya keterbatasan penelitian ini diharapkan akan diatasi oleh

peneliti berikutnya dan dapat menjadi acuan perbaikan pada penelitian sejenis

di masa yang akan datang. Saran-saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Dengan beragamnya karakterisktik yang ada pada nasabah pihak

manajemen bank diharapkan untuk memberikan informasi serta edukasi

kepada masyarakat terkait dengan keberadaan sistem perbankan syariah

yang salah satunya adalah dengan cara membuat manual book yang

ditujukan kepada nasabah terkait hal penting yang perlu diketahui nasabah

sehingga masyarakat benar-benar memiliki pemahaman secara benar

terkait dengan perbedaan secara fundamental dengan sistem perbankan

konvensional salah satunya.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian di

tempat dan waktu yang berbeda guna untuk mengetahui dan memperjelas

apakah memang kesenjangan yang terjadi di dalam penelitian ini terjadi di

kalangan masyarakat yang lebih luas sehingga kedepanya dapat untuk

menemukan solusi yang lebih jelas untuk mengatasi kesenjangan yang

ada yang dapat juga digunakan sebagai dasar dalam penetapkan

kebijakan dalam memberikan informasi keuangan dan non keuangan pada

bank syariah.
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