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ABSTRAK

Dikalangan masyarakat masih ada tanggapan yang sangat sulit yang
merumuskan persepsi mereka bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank
konvensional. Kesalahan persepsi ini disebabkan beberapa faktor. Pertama,
kelengkapan dari system perbankan syariah itu baik menyangkut pilosofis, system
dan teknik yang belom mapan. Kedua, SDM dibank syariah itu dapat dikatakan
sebagaian besarnya dalah alumni bank konvensional yang tentu akan membawa
pola fikir, budaya dan system bank konvensional. Sehingga filosofi dari bank
syariah yang murni syariah sesungguhnya belom sepenuhnya mewarnai semua
visi, misi dan sepak terjang bank syariah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi nasabah
dalam memilih produk bank syariah mandiri belitang (studi pada Bank Syariah
Mandiri Belitang kabupaten OKU Timur)?. Sedangkan penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah dalam memilih produk Bank
Syariah Mandiri Belitang.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya, penelitian
ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada nasabah Bank Syariah Mandiri
Belitang yang berjumlah 113 responden dengan menggunakan teknik sampling
insidental.
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yakni
menganalisis data yang telah peneliti peroleh di lapangan melalui penyebaran
kuesioner kemudian diproses dan diolah sehingga didapatkan sebuah kesimulan
dari hasil penelitian.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi nasabah dalam memilih
produk yang ada di BSM dipengaruhi oleh informasi dari saudara/teman yang
paling dominan, hal ini dikarenakan memudahkan nasabah untuk cepat
mengetahui produk-produk BSM yang biasanya digunakan dari mulut kemulut,
walaupun nasabah hanya memahami produk yang mereka gunakan saja dan
kurang mengetahui produk-produk lainnya yang dimiliki BSM. Hal ini lah yang
membuat nasabah kurang berminat dalam memilih produk-prouk lainnya karena
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap
produk-produk yang ada di bank syari’ah.
Dari beberapa produk yang ada di Bank Syari’ah Mandiri Belitang,
ternyata produk simpanan yang banyak diminati oleh nasabah BSM Belitang yaitu
produk Tabungan BSM dengan prinsip mudharabah muthlaqah.
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Artinya:
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara
yang demikian”. (QS. Al- Fuqan: 67)1

1

291

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi proposal, terlebih
dahulu akan menjabarkan sub-sub yang di maksud dari judul proposal. Agar
menghindari kesalah pahaman di dalam pembahasan dan memahami judul
proposal yang di ajukan, adapun judul proposal yaitu: “PERSEPSI NASABAH
DALAM MEMILIH PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI BELITANG (Studi
pada Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur)”. Penulis akan
menjelaskan definisi terkait judul tersebut.
Persepsi adalah proses yang digunakan oleh inividu untuk memilih,
mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan
gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya tergantung pada
rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan
sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Poin pentingnya adalah bahwa
persepsi dapat sangat beragam antara individu satu dengan yang lain yang
mengalami realitas yang sama.2
Schiffman dan Kanuk mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana dalam
proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan mengintepretasikan
stimuli menjadi sesuatu yang bermakna.3

2

Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12, (Indonesia, PT
Macanan Jaya Cemerlang, 2009) h. 228
3
Tatik Suryani, Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran, (Yogyakarta,
Graha Ilmu, 2008), h. 97.
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Menurut Tengku Ezni Balqiah & Hapsari Setyowardani, mendefinisikan
persepsi sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan
menafsirkan stimuli kedalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai
dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagai “bagaimana kita melihat dunia
disekeliling kita”. Dua individu mungkin menerima stimuli yang sama dalam
kondisi nyata yang sama, tetapi bagaimana setiap orang mengenal, memilih,
mengatur dan menafsirkannya meruakan proses yang sangat individual berdasrkan
kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan setiap orang itu sendiri. Ketika konsumen
menyiapkan sesuatu, konsumen menggunakan semua pancaindranya, seperti
penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba.4
Nasabah adalah orang yang biasa menjadi pelanggan atau konsumen Bank
(dalam hal keuangan).5
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk
memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa,
pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.6
Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dengan Bank syariah adalah suatu
lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan
dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan
lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut Islamic
banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam

4

Tengku Ezni Balqiah & Hapsari Setyowardani, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta:
ANDI, Cet 6, 2014), h. 2.24
5
Supriyono Maryanto, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2011), h.
45
6
Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran: jilid 2, ( Jakarta: Erlangga,
2008), h. 4
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pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi
(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).7
Menurut Muhammad, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan
tidak mengandalkan pada bunga.8
Undang-undang mengenai Bank Syariah:9
1) Unang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut penjelasannya.
2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, berikut penjelasannya.
Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian yang dimaksud dengan
judul diatas adalah penelitian tentang Persepsi Nasabah dalam Memilih Produk
Bank Syariah Mandiri Belitang.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai
berikut:
1. Persepsi nasabah menjadi hal yang sangat penting dalam dunia
perbankan, Karna persaingan perbankan sudah semakin ketat serta
kesyariahannya sudah jelas menggunakan hukum-hukum islam jadi
patut masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah dibanding
bank konvensional.

7

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1
Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ( Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2002), h. 1
9
Ibid, h. 8
8
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2. Dapat membantu masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang
Bank Syariah dan produk-produknya agar lebih dikenal dan diminati
oleh masyarakat luas.
3. Pokok bahasan ini relavan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari
dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah
4. Tersedianya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti sumber data
dan literatur-literatur sebagai rujukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan syariah selama 10 tahun terakhir luar biasa
pesatnya. Namun total aset dari perbankan syariah masih sangat kecil bila
dibandingkan dengan total aset seluruh perbankan secara global. Apabila dilihat
dari perkembangan perbankan syariah selama sepuluh tahun terakhir di dunia
yang demikian pesat itu, saya optimistik bahwa perbankan Islam akan terus
berkembang dan makin lama makin cepat perkembangannya. 10
Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru,
yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun hal ini belum cukup membuat bankbank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia karena minat masyarakat
yang masih kurang. Bank syariah seolah seperti sulit menembus dominasi
perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

10

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,
2014), h. 39
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Keadaan yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut
tentang bank syariah.11
Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan system
perbankan syariah di indonesia masih sangat terbatas, hal ini lah yang dapat
mempengaruhi calon nasabah dalam memilih produknya.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachmad Hidayat, dapat ditarik
beberapa kesimpulan yaitu 1). Kepuasan nasabah ditentukan oleh kualitas produk
dan layanan yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi
perioritas utama bagi bank. 2). Kepuasan nasabah adalah respon dari penilaian
tersebut sedangkan kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan
berakhir pada persepsi masyarakat. 3). Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan
nasabah adalah nilai bagi nasabah antara persepsi nasabah terhadap kualitas,
manfaat produk dan pengorbanan yang dilakuakan lewat pengorbanan yang
dibayar.12
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Rahmah yulianti, menjelaskan
bahwa masih kurangnya minat masyarakat aceh untuk menggunakan produk
perbankan, padahal masyrakat aceh pada umumnya telah menjalani kehidupan
syariah islam secara khaffah. ini merupakan tantangan besar bagi perbankan
syariah untuk mensosialisasi kan produk perbankansyariah kepada masyarakat.13
11

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), h. 188
12
Rachmad Hidayat, “ pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, Dan Nilai Nasabah
Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri”, (Skripsi Universitas Trunujoyo
Madura), Cpanel. Petra.ac.id/Ejournal/index.php/man/article/view article/17746, Diakses Tanggal
2-12-2016
13
Rahmah Yulianti, “pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih
Produk Perbankan Syariah”, (Skripsi Universitas Serambi Mekkah, 2015), Jurnal Unsyiah.ac.id,
Diakses tnggal 2-12-2016
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Regulator telah membuat ketentuan syariah, pelaksanaan bank syariah telah
melaksanakan sesuai ketentuan syariah, namun tanpa partisipasi dan peranan
masyarakat yang memahami aturan-aturan dan karakteristik bank syariah,
pelaksanaan bank syariah juga tidak sesuai ketentuan yang ada. Hal ini sangat
diperlukan edukasi masyarakat dan pelaksanaan bank syariah harus dapat
meyakinkan bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Peranan
pelaksanaan bank syariah dan instansi yang terkait sangat dibutuhkan dalam
edukasi masyarakat, karena perbankan syariah merupakan hal yang baru di
Indonesia. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui konsep bank
syariah secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat
dipergunakan sebagai salah kontrol terhadap pelaksanaan perbankan syariah
sesuai kaidah-kaidah syariah yang ada, sehingga bank syariah yang mengabaikan
kaidah syariah akan ditinggalkan oleh masyarakat.
Dari survey yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia atas lima daerah
yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat dan
Jambi menunjukan rata-rata 40% mengharamkan bunga bank tetapi hanya ratarata 11% yang mengenal produk-produk bank syariah. Hal ini menunjukan
produk-produk bank syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat, berkenaan
dengan hal tersebut perlu didalami mengapa tidak banyak masyarakat yang tidak
tahu tentang produk perbankan syariah? Apakah sebagai akibat kurangnya
sosialisasi produk-produk perbankan syariah atau para pelaksana tidak dapat
menjelaskan secara tuntas gambling produk-produk perbankan syariah? Apabila
perbankan syariah tidak memahami perbankan syariah sebagai akibat karena
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kualitas pelaksanaan perbankan syariah dalam menjelaskan tentang perbankan
syariah, maka hal ini sangat disayangkan. Bagaimana masyarakat berminat
terhadap perbankan syariah, apabila pelaksanaan perbankan syariah tidak
mengetahui persis tentang perbankan syariah dan produk-produknya dan tidak
mengherankan apabila hal tersebut yang menyebabkan masyarkat yang enggan
bahkan kecewa terhadap bank syariah, karena masyarakat tidak memperoleh
keyakinan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena
pelaksanaan bank syariah tidak dapat menjelaskan secara tuntas dan gambling,
perbedaan bank syariah dan bank konvensional, karakteristik bank syariah,
produk-prdouk dan jasa bank sayariah dan sebagainya. 14
Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah
diprediksikan memiliki prospek dan pangsa pasar yang menjanjikan karena
nasabah dapat leluasa memilih sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Namun
fenomena yang sebenarnya terjadi yaitu banyaknya produk perbankan syariah
yang belom tersosialisasi kepada masyarakat luas sehingga peminat dalam
memilih produk-produk bank masih sangat minim. Pembentukan persepsi akan
memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah juga akan mendorong
masyarakat untuk dapat menggunakan produk bank syariah. Persepsi dirasakan
sangat penting, karena persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan
menafsirkan pesan.15

14
15

Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 10-11
Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 51
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Persepsi tentang produk bank syariah adalah tingkat pengetahuan dan
pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah. Pemilihan produk
bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai
manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Pada sisi lain, kurangnya
informasi dan promosi yang memadai mengenai produk bank yang dapat
menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat
merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk
memilih produk yang dimiliki bank tersebut. Persepsi tentang pemahaman
terhadap produk dan jasa bank syariah akan mempengaruhi perilku masyarakat
dalam berinvestasi dan mengambil dana di bank syariah.
Menurut survey awal yang dilakukan penulis pada nasabah BSM, penulis
menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan judul skripsi yang akan
penulis teliti pada Bank Syariah Mandiri Belitang.
Kebanyakan nasabah Bank Syariah Mandiri Belitang masih mengikuti
pengaruh dari budaya yang ada dilingkungan tempat tinggalnya, dikarenakan
perbankan syariah sendiri dimata masyarakat masih asing serta masyarakat pun
masih sulit untuk memahami perbankan syariah serta produk-produknya.
Fakta yang terjadi, memang benar bahwa nasabah hanya mengetahui produk
yang mereka gunakan saja sedangkan produk lainya kurang mendapat perhatian
dari mereka. Hal ini disebabkan karena program sosialisasi yang dilakukan belum
optimal. Hal yang demikian itu akibat masih sulitnya merubah pola pikir
masyarakat untuk memilih produk-produk yang dimiliki bank syariah, mereka
masih terbiasa dengan produk bank konvensional karena di belitang kebanyakan
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masyarakatnya menggunakan konvensional dibandingkan dengan syariah. Artinya
sosialisai bank syariah masih sangat kurang yang membuat masyarakat luas masih
belum banyak mengerti system, konsep, filosopi, produk, keuntungan dan
keunggulan bank syariah, maka dari itu penulis akan membahas tentang persepsi
nasabah dalam memilih produk bank sayariah mandiri belitang.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini
adalah “Bagaimanakah persepsi nasabah dalam memilih produk bank syariah
mandiri belitang ?”.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui persepsi nasabah dalam memilih produk Bank Syariah
Mandiri Belitang
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi penulis
Agar lebih memahami dan menjadi pembelajaran untuk lebih
mengetahui tentang persepsi nasabah dalam memilih produk bank
syariah mandiri belitang.
b. Bagi Bank
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga perbankan dan
masyarakat luas bahwasannya dalam meningkatkan pemahaman
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terhadap karakteristik bank dan prilaku nasabah dalam memilih
produk-produk perbankan.
c. Bagi akademis
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini berguna bagi mahasiswa untuk
referensi dalam melakukan kajian persepsi nasabah dalam memilih
produk bank syariah mandiri belitang. Dan diharapkan penelitian ini
dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai bank
syariah dan produk nya agar menjadi acuan mereka tetap
menggunakan produk-produk perbankan.

F.

Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel research) yaitu
suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat
data yang ada di lapangan.16 Penelitian ini bermaksud untuk
mendapatkan informasi berkaitan dengan persepsi nasabah dalam
memilih produk Bank Syariah Mandiri Belitang.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, sumber data penelitian
kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan
suatu objek penelitian dengan mengomparasikan antara teori dengan

16

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research,(Bandung: Tarsoto 1995), h. 58
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keadaan yang terjadi dilapangan, apakah ada kesenjangan atau
mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan dilapangan,
kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.17
2. Sumber Data
Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini dibutuhkan:
a) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama
baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau
hasil pengisian kuisioner18 yaitu data yang diperoleh dari nasabah
Bank Syariah Mandiri Belitang serta informasi data berdasarkan
keterangan dari pegawai Bank Syariah Mandiri Belitang.
b) Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui study kepustakaan.19 Di dalam studi
kepustakaan ini pertama tama diadakan identifikasi buku-buku dan
litelatur yang ada kaitannya dengan ruang lingkup materi penelitian
yaitu buku-buku yang berhubungan dengan persepsi nasabah dalam
memilih produk bank syariah. Buku-buku ini terdiri dari litelatur
pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup
materi penelitian sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada
hubungannya dengan persepsi nasabah, sedangkan perlengkapan
adalah buku-buku yang bersifat melengkapi bagian-bagian tertentu saja
17

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, ( Bandung: Tarsito, 1985), h. 131
Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama,2000), h. 130
19
Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Yogyakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), h. 82
18
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yang bersifat teknis praktis mengenai pelaksanaan penyesuaian
masalah.
3. Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.20 Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh nasabah bank syariah mandiri yang
berjumlah 1.129 nasabah.21
b. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel
dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili
keseluruhan gejala yang diamati.22 Tujuan penelitian mengambil
sampel ialah: memperoleh keterangan mengenai obyeknya, dengan
jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi.23 Menurut
Suharsimi Arikunto sebagai perkiraan apabila subyeknya kurang dari
100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan
penelitian populasi. Jika subyeknya besar maka dapat diambil antara
10-15% atau 20-25% atau lebih.24 Jadi dari data populasi maka peneliti
akan mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada yaitu 1.129 X
10% = 112,9 dibulatkan jadi 113 nasabah.

20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h.173
21
Hasil wawancara kepada CS BSM Belitang, 05 April 2017
22
http://id.m. Wikipedia. Org/Wiki/Sampel_(Statistika)
23
Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social (Bandung: Alumni, 1986), h. 129
24
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta: Renika Cipta, 1993), h.10
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Selanjutnya teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara Sampling
Insidental. Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data.25 Sehingga dengan memakai sampling
insidental ini penulis memperoleh data yang relavan dengan apa yang penulis
teliti.
4. Metode Pengumpulan Data
a) Observasi (pengamatan)
Observasi yaitu study yang sengaja dan sistematis tentang fenomena
dan gejala psikis dengan jalan pengamatan metode ini digunakan
sebagai metode penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang
diperoleh dari interview.26
b) Interview (wawancara)
Interview yaitu bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.27
Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan Branch Operation &
Service Manajer dan CS di PT. Bank Syariah Mandiri Belitang.
c) Kuesioner atau Angket
Kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi
yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan,
perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi
25

Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan Rdd, ( Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85
Ibid, h. 37
27
Kountur Ronny, Metode Penelitian Cet II, (Jakarta: Buana Printing: 2009), h. 174
26
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yang bisa terpengaruh oleh system yang diajukan oleh system yang
sudah ada28, dalam metode pengumulan data ini, penulis juga
melakukan koesioner atau penyebaran angket kepada nasabah BSM
yang ada di belitang untuk menambah data yang diperlukan oleh
penulis.
5. Metode Analisis Data
Analisis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif adalah penelitian
yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Baik pada
penelitian kualitatif maupun kuantitatif desainnya, yang membedakan adalah
kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri.29
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan
dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. 30 Analisis data adalah
proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumusan tema dan
hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data
adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan
disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi
sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.31

28

Simamora Bilson, panduan riset perilaku konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2002), h. 34
29
Masyhuri dan Zainudin, Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif
(Bandung: Refika Adutama, 2008), h. 13
30
Sugiyono, Op. Cit, h. 243-244
31
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),
h. 280
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Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
Data yang telah peneliti peroleh di lapangan kemudian diproses dan diolah
sehingga didapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Proses analisa data
Menurut Miles dan Huberman dilakukan melalui 4 tahap, yakni: pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.32
1) Pengumpulan Data
Pertama-tama dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan
wawancara, pengamatan yang kemudian dituliskan dalam catatan
lapangan, memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto
dan sebagainya.
2) Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data “kasar” dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data
dilakukan dengan jalan membuat abstraksi dan menyusun ke dalam
satuan-satuan, dimana satuan-satuan tersebut kemudian dibuat tipologi dan
dikategorikan sehingga diperoleh data yang bersifat “halus” yang
memudahkan dalam penyajian data maupun penarikan kesimpulan.

32

Miles Matthew B. dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1992), h.15-21.
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3) Penyajian Data
Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat
hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti
melihat hubungan secara detail, sehingga peneliti mengalami kesulitan
melihat gambaran hasil penelitian maupun proses penarikan kesimpulan.
4) Penarikan Kesimpulan
Penarikan

kesimpulan

menyangkut

interpretasi

peneliti,

yaitu

penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya
mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian, serta
menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik
kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan, persamaan dan
sebagianya antar detail untuk kemudian dipelajari, dianalisis dan kemudian
disimpulkan. Proses menyimpulkan merupakan proses yang membutuhkan
pertimbangan yang matang. Jangan sampai peneliti salah menafsirkan atau
menyimpulkan data, sehingga peneliti harus berkaca kembali pada
penyajian data yang telah dibuatnya. Mencari dan menemukan data-data
yang diperolehnya dari lapangan dan sekitarnya akan menguatkan
kesimpulan yang diambilnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A.

Persepsi Konsumen

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi,
dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan
emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan
yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna,
dan suara. Dengan adanya itu semua, maka akan timbul persepsi. Pengertian dari
persepsi adalah proses dimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan
diinterpretasikan.33
Menurut Stanton et al persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang
kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimulus (rangsangan) yang
kita terima melalui lima indra.
Adapun menurut Deshpande, Farley, & Webster, persepsi dalah proses
bagaimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan.
Persepsi kita dibentuk oleh tiga pasang pengaruh:
1) Karakteristik dari stimuli
2) Hubungan stimuli dengan sekelilingnya
3) Kondisi-kondisi didalam diri kita sendiri
Stimuli/stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi verbal
yang dapat memengaruhi tanggapan individu.
Kita merasakan bentuk, warna, suara, sentuhan, aroma, dan rasa dari
stimuli. Perilaku kita kemudian dipengaruhi oleh persepsi fisik ini. Para pemasar
harus menyadari bahwa manusia terbuka terhadap jumlah stimuli yang sangat
banyak. Karena itu, seorang pemasar harus menyediakan suatu yang khusus
sebagai stimuli yang jika ia ingin menarik perhatian konsumen.
Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh
karena itu persepsi memiliki sifat subyektif. Persepsi yang dibentuk oleh seorang
dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu satu hal yang perlu
diperhatikan dari persepsi ialah bahwa persepsi secara subtansial bisa sangat
berbeda dengan realitas. Berikut gambar yang menjelaskan mengenai bagaimana
33

Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Edisi Revisi, ( Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2003), h. 91
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stimuli ditangkap melalui indra (sensasi) yang kemudian diproses oleh penerima
stimulus (persepsi).34
Gambar 2.1 Proses Stimuli
STIMULI


Penglihatan





Suara
Bau
Rasa

sensasi

Pemberian
ati

Indra
Perhatian

Interpretasi

Tanggapan

penerima
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Sumber: diadaptasi dari Michael R. Solomon, “Consumer Behavior”,
prentice-Hall International.
penerima

Bimo Walgito menyebutkan persepsi merupakan suatu proses yang
didahului penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh
individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja,
melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses
persepsi.35
Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses
tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan
tentu berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat
indera. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasi dan
diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang yang diindera
itu, dan proses ini disebut persepsi.36
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stimulus diterima oleh alat
indera atau yang disebut penginderaan, dan melalui proses penginderaan tersebut
stimulus menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan
diinterpretasikan. Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga
dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Persepsi dapat datang
melalui macam-macam alat indera
yang ada dalam diri individu, tetapi sebagian besar persepsi datang melalui alat
indera penglihatan.

34

Ibid, h.92

35

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta, Andi, 2003) h. 87

36

Ibid, h. 88
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Moskowitz dan Orgel persepsi merupakan proses yang integrated dalam
diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. 37
Branca mengemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian,
penginterpretasiaan terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan
sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu.
Karena itu dalam pengindera orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan
dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan obyek. 38
Menurut Davidoff, persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat
dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman pengalaman
individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi
mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.39
Persepsi konsumen akan dapat diketahui dengan mengukur tingkat
kegunan nilai relatif penting suatu atribut yang terdapat pada suatu produk atau
jasa. Atribut yang ditampilkan pada suatu prouk atribut atau jasa dapat
menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. Penilaian
konsumen terhadap produk dan jasa menggambarkan sikap konsumen terhadap
produk dan jasa tersebut, sekaligus dapat mencerminkan prilaku konsumen dalam
menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa.
Atribut produk menurut Angel adalah karakteristik suatu produk yang
berfungsi sebagai atribut evaluative selama pengambilan keputusan dimana atribut
tersebut tergantung jenis produk dan tujuannya.prousen perlu mengetahui sikap
yang mendukung atau tidak mendukung produk mereka dan mengetahui alasan
sikap ini terutama atribut yang diinginkan konsumen seperti tipe ciri berupa
kemudahan dalam bertransaksi, kenyamanan, keramahan dalam pelayanan dan
lain-lain.40

1. Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Persepsi:
Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya
beberapa faktor,41 yaitu:
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Ibid, h. 88

38

Ibid, h. 88
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Ibid, h. 89
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Kurniati, Analisis Persepsi Dan Preferensi Nasabah Muslim Dan Nasabah Non Muslim
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1) Obyek yang dipersepsi
Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
Stimulus dapat dating dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat
datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf
penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang
dari luar individu.
2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus.
Disamping itu juga ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus
yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat
kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3) Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya
perhatian, yaitu merupakan langkah langkah pertama sebagai suatu persiapan
dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau
konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu atau
sekumpulan objek.
Dari hal-hal tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan
persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar
terjadi persepsi, yaitu:
a) objek atau stimulus yang dipersepsi;
b) alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan
syarat fisiologis; dan
c) perhatian, yang merupakan syarat psikologis.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi
2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.42

42
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Makmun Khairani, Psikologi Umum (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, Cet. II), h.
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1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang
terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:
a. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi
yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk
memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk
mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap
lingkungan juga dapat berbeda.
b. Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk
memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental
yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga
perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan
mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
c. Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa
banyak energi atau perceptual vigilance merupakan kecenderungan
seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dikatan
sebagai minat.
d. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya
seorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan
jawaban sesuai dengan dirinya.
e. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada
ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadiankejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam arti luas.
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f. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood
ini menunjukan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat
mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan
mengingat.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik
dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemenelemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia
sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau
menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi
persepsi adalah:
a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.
Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek,
maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi
individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah
untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
b. Warna dari obyek-obyek
Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah
dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.
c. Keunikan dan kekontrasan stimulus
Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan
sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu lain akan banyak
menarik perhatian.
d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus
Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering
diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari
stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
e. Motion atau gerakan
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Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang
memberikan gerakan dalam jangkauan pandang dibandingkan obyek yang diam.

3. Proses terjadinya persepsi
Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau
proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf
sensoris keotak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian
terjadilah proses diotak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa
yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi
dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses
psikologis.
Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan
dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukan bahwa individu tidak
hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam
stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tiak semua
stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang
akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian
individu yang bersangkutan. 43
Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:44
St

St

St
St
RESPON
SP

Fi
Fi

Fi
Fi

St

= stimulus (faktor luar)

Fi

= faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian)

Sp

= struktur pribadi individu

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima
bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua
stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan
43

Bimo Walgito,op.cit, h. 90
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Ibid, h. 91

35

seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya perhatian.
Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu
menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.
Skema tersebut dapat dilanjutkan sebagai berikut.
L

S

O

R

L

= Lingkungan

S

= Stimulus

O

= Organisme atau individu

R

= Respon atau reaksi

L

Namun demikian masih ada pendapat atau teori lain yang melihat kaitan
antara lingkungan atau stimulus dengan respon individu. Skema tidak seperti yang
dikemukakan diatas, tetapi berbentuk lain, yaitu:
L

S

R

L

= Lingkungan

S

= Stimulus

R

= Respon

L

Dalam skema tersebut terlihat bahwa organisme atau individu tidak
berperan dalam memberikan respon terhadap stimulus yang mengenainnya.
Hubungan antara stimulus dengan respon bersifat mekanistik, stimulus atau
lingkungan akan sangat berperan dalam menentukan respon atau perilaku
organism. Pandangan yang demikian merupakan pndangan yang
behavioristik.pandangan ini berbeda dengan pandangan yang bersifat kognitif,
yang memandang berperannya organism dalam menentukan perilaku atau
responnya.45

B.

Persepsi Dalam Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela
pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang yang dihadapi manusia.
Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalifahan dan diberikan
berbagai macam keistimewaaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi
persepsi yang lebih rumit dan lebih komplek dibandingkan dengan mahluk Allah
45

Ibid, h. 92
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yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur’an, beberapa proses dan fungsi persepsi
dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan
proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi
pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata,
tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan
disebutkan selalu dalam keadaan bersamaaan.
Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada
reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi
setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan
fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruhpengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya
membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.46
Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa
disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan
penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu
dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna.
Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor
yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi
sejalan dengan perkembangan fisiknya. Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa
ayat yang maknya nya berkaitan dengan panca indra yang dimiliki manusia,
antara lain dalam QS. An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9, yaitu:

َو ه
ىن َش ۡيب َو َج َع َم نَ ُك ُم ٱنسهمۡ َع
َ ىن أُ هم َٰهَتِ ُكمۡ ََل تَ ۡعهَ ُم
ِ ُٱَّللُ أَ ۡخ َش َج ُكم ِّم ۢه ثُط
٧٨ ُون
َ ص َش َو ۡٱۡلَ ۡ ِف َذحَ نَ َعهه ُكمۡ تَ ۡش ُكش
َ َٰ َو ۡٱۡلَ ۡث
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati, agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl ayat 78).47

َص َش َو ۡٱۡلَ ۡ ِف َذ َۚح
َ َٰ وح ِۖۦه َو َج َع َم نَ ُك ُم ٱنسهمۡ َع َو ۡٱۡلَ ۡث
ِ ُّثُ هم َس هى َٰىهُ َووَفَ َخ فِي ِه ِمه س
٩ ُون
َ قَهِيٗل همب تَ ۡش ُكش

46

Najati, Psikologi dalam Al-qur’ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan,(
Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 49
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),
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Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh
(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (QS As-sajdah ayat 9)48

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan
tidak mengetahui sesuatu apapun, maka allah melengkapi manusia dengan alat
indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi
padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaanperasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainya. Dengan alat
indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup didalam
lingkungan tersebut.
Kemudian, ada beberapa ayat di bawah ini mewakili tentang panca indera
yang berperan dalam proses persepsi, antara lain:
a. Penglihatan

أَنَمۡ تَ َش أَ هن ه
ُ ِّٱَّللَ ي ُۡز ِجي َس َحبثب ثُ هم ي َُؤن
ق
َ ف ثَ ۡيىَ ۥهُ ثُ هم يَ ۡج َعهُ ۥهُ ُس َكبمب فَتَ َشي ۡٱن َى ۡد
َٰ
ُصيتُ ثِِۦه َمه
ِ بل فِيهَب ِم ۢه ثَ َش ٖد فَي
ٖ َيَ ۡخ ُش ُج ِم ۡه ِخهَهِِۦه َويُىَ ِّز ُل ِم َه ٱن هس َمبٓ ِء ِمه ِجج
ۡ َيَ َشبٓ ُء َوي
٤٣ ص ِش
َ َٰ ص ِشفُ ۥهُ َعه همه يَ َشبٓ ۖ ُء يَ َكب ُد َسىَب ثَ ۡشقِِۦه يَ ۡزهَتُ ثِ ۡٱۡلَ ۡث
Artinya: Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian
mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindihtindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah
(juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalangumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran)
es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang
dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan
penglihatan.(QS. An-Nuur.43)49

b. Pendengaran

يه هَ َذاهُ ُم ه
ۖ َُّللا
َ ك انه ِز
َ ُِىن أَحْ َسىَهُ َۚ أُو َٰنَئ
َ ُىن ْانقَ ْى َل فَيَتهجِع
َ يه يَ ْستَ ِمع
َ انه ِز
ة
َ َِوأُو َٰنَئ
ِ ك هُ ْم أُونُى ْاۡلَ ْنجَب
48
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Artinya: “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik
diantaranya. Mereka itulah yang telah diberi allah petunjuk dan mereka itulah
orang-oarang yang mempunyai akal”. (QS. Az-zumar ayat 18)50

c. Penciuman

ۡ َو ۡٱن َحتُّ ُرو ۡٱن َع
ُ ف َوٱنش ۡهي َح
١٢ بن
ِ ص
Artinya: “Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya”
(QS. Ar-Rahman ayat 12)51

d. Perasaan
Perasaan merupakan gejala psikis dengan tiga sifat khas, yaitu:
1. Dihayati secara subyektif
2. Pada umumnya berkaitan engan gejala pengenalan
3. Dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka
Persepsi dalam pandangan islam adalah suatu proses kognitif yang dialami
individu alam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk
melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk
merasakan, dan pemahaman dengan hati dan akal.

C.

Produk Bank Syaraiah
1) Pengertian Produk
Secara umum produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan pelanggan.

50

Ibid, h. 367
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Menurut Philip Kotler produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke
pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau
dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu
yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau
Sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.52
Dalam praktiknya produk terdiri dari dua jenis yaitu yang berkaitan
dengan fisik atau benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud
merupakan produk yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan.contohnya buku,
meja, kursi, rumah, mobil, dan lain-lain, sedangkan prouk yang tidak berwujud
biasanya disebut jasa. Jasa dapat disediakan dalam berbagai wahana seperti
pribadi, tempat, kegiatan, organisasi, dan ide-ide.

2) Jasa
Kotler mengatakan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat
ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak memiliki wujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak
dengan suatu produk fisik.53

h. 195
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Kasmir, Pemasaran Bank Cet 2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 136
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Kasmir, Manajemen Perbankan CET Ke 9, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),
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Dalam hal dunia perbankan dimana produk yang dihasilkan berbentuk
jasa, maka akan dijelaskan cirri-ciri produk yang berbentuk jasa tersebut. Adapun
cirri-ciri karakteristik jasa adalah sebgai berikut:54
a. Tidak berwujud
Tidak berwujud artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa
tersebut dibeli atau dikonsumsi.
b. Tidak Terpisahkan
Jasa tidak terpisahkan artinya antara sipembeli jasa dengan sipenjual jasa
saling berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dititipkan melalui orang
lain. Misalnya, pemilik kartu kredit dengan hotel.
c. Beraneka Ragam
Jasa memiliki aneka ragam bentuk artinya jasa dapat diperjual-belikan
dalam berbagai bentuk atau wahana seperti tempat, waktu, atau sifat.
d. Tidak Tahan Lama
Jasa diklasifikasikan tidak tahan lama artinya jasa tidak dapat disimpan
begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi.
Agar produk yang dibuat laku dipasaran, maka penciptaan produk haruslah
memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabahnya.
Produk yang dimiliki oleh sebuah bank haruslah berkualitas sehingga dapat
menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang
sudah ada sekarang ini.55

54
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Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik
dibandingkan dengan produk pesaing atau sering disebutproduk plus. Bagi dunia
perbankan produk plus harus diciptakan setiap waktu, agar dapat menarik calon
nasabah yang lama. Adapun keuntungan atau manfaat dari adanya produk plus
adalah sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan penjualan.
antar nasabah/ masyarakat. Sehingga berfungsi untuk menarik nasabah
lain atau menyebabkan nasabah lama untuk menambah konsumsi atas
produk perbankan tersebut.
2. Menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya.
Nasabah yang menggunakan produk tersebut akan bangga dikarenakan
keunggulan produk tersebut.
3. Menimbulkan kepercayaan
Dalam hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah akan
kesenangannya menggunakan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.

4. Menimbulkan kepuasan
Pada akhirnya nasabah akan mendapatkan kepuasaan tersendiri dari jasa
yang dijial sehingga kecil kemungkinan untuk pindah ke prouk lain yang
ditawarkan oleh pesaing.
Dalam menciptakan produk plus tidaklah mudah, produk plus yang
diciptakan haruslah memiliki keunggualan dan keunggulan jika dibandingkan
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dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Untuk menciptakan produk
plus maka diperlukan kondisi-kondisi yang satu dengan lainnya harus saling
terkait dan mendukung. Kondisi-kondisi dalam rangka menciptakan produk plus
tersebut sangat tergantung dari:
1. Pelayanan prima
2. Pegawai yang professional
3. Sarana dan prasarana
4. Lokasi dan lay out gedung serta ruangan
5. Nama baik bank yang ditunjukkan dari prestasi pencapaian bank ikut
mengangkat produk yang dihasilkan.

3) Jenis-jenis Produk Bank Syariah
Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank
syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang
ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan
kepada nasabah nya.56 Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang
ditawarkan adalah sebagai berikut:
1. Al-wadi’ah (Simpanan)
Prinsip Al-wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain,
baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan
saja jika sipenitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang
artinya tangan amanah. Sipenyimpan tidak bertanggung jawab atas segala
56
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kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama itu bukan akibat dari
kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.
Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad- adh-dhamanah pihak bank
akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila
mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada
pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh
fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak
dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau
bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baiknominal maupun
persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.
Pemberiaan jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau
bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya iberikan kepada nasabah
yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
Dalam praktiknya nisbah antara bank (shahibul maal) dengan deposan
(mudharib)biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40% : 60%
untuk simpanan tabungan dan nisbah 45% : 55% untuk simpanan deposito.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil
Dalam bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah
atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita
kenaldengan istilah pembiayaan. Jika dalam bankkonvensional keuntungan bank
diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah
bunga akan tetapi bank syariah menerapkan system bagi hasil. Prinsip bagi hasil
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dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan 4
akad utama yaitu:
a) Al-musyarakah
Al-musyarakah adalah aka kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal
dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan.
Al-musyarakah

dalampraktik

perbankan

diaplikasikan

dalam

hal

pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama
menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek
dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu
mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan
untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b) Al- mudharabah
Al- mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak
pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.
Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila
rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akaibat
kelalaian si pengelola. Apabila kelalaian diakibatkan pengelola, maka
sipengelolalah yang bertanggung jawab.
Dalam praktiknya mudharabah terbagi dalam 2 jenis yaitu mudharabah
muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pengertian mudharabah muthlaqah
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merupakan kerja sama anatara pihak pertama dan pihak lain yang cakupan nya
lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah
bisnis.

Sedangkan

mudharabah

muqayyadah

merupakan

kebijakan

dari

mudharabah muthlaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha
dan daerah bisnis.
Dalam dunia perbankan al- mudharabah biasanya diaplikasikan dalam
produk pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari
simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dan
juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan
nasabah untuk usaha tertentu.
c) Al- muzara’ah
Al- muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik
lahan dengan penggarap. Pemilik lahan memyediakan lahan kepada penggarap
untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang
plantation atas dasar bagi hasel panen.
d) Al- musaqah
Al- musaqah merupakan bagian dari al- muzara’ah yaitu penggarap hanya
bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana
dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen
pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama dalam pengolahan pertanian
antara pemilik lahan dengan penggarap.
3. Bai’al- murabahah
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Bai’al- murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih
dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang
diinginkannya. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai’al- murabahah pada
pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negri maupun luar negri
seperti letter of credit (L/C).
4. Bai’as-salam
Bai’as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari,
sedangkan pembayaran dilakukan di muka.prinsip yang harus dianut adalah harus
diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal
pembayaran dalam bentuk uang.
5. Bai’ Al istishna’
Bai’ Al istishna merupakan merupakan bentuk khusus dari akad Bai’ assalam, oleh karena itu ketentuan dalam Bai’ Al istishna mengikuti ketentuan dan
aturan Bai’ as-salam. Pengertian Bai’ Al istishna’ adalah kontrak penjualan antara
pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling
menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan system pembayaran.
Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar-menawar dan system
pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau
dibelakang.
6. Al-ijarah (leasing)
Pengertian Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
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kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh
perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease.
7. Al-Wakalah (Amanat)
Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau
pemberian mandat dari sutu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan
sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.
8. Al-Kafalah (Garansi)
Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula
diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepihak lain. Dalam
dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan
seseorang.

9. Al- Hawalah
Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban
utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan
dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.
10. Al-Rahn
Al-rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan
seperti jaminan utang atau gadai.
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Lebih lanjut yang dikemukakan oleh Osmad Muthaher tentang produk dan
jasa bank syariah dalam bentuk skema sebagai berikut:57

penghimpunan

penyaluran
Prinsip jual beli

Prinsip wadiah



Jasa Keuangan





Giro
Tabungan

Murabahah
Istishna
Salam

Prinsip Mudharabah


Prinsip bagi hasil







Deposito
Tabungan

Mudharabah
Musyarakah








Wakalah
(kliring,
transfer)
Kapalah
(BG)
Hiwalah
(AP)
Rahn
Qardh
Sharf

Prinsip sewa



Ijarah
IMBT

Gambar 2.2 produk dan jasa Bank Syariah

4) Strategi Produk (Product)
Menurut Simorangkir, produk perbankan adalah instrumen/ perangkat
yang dibeli dan dijual oleh bank. Produk yang dibeli oleh bank sangat banyak

57

19

Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h.
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jumlahnya, karena bank dapat menciptakan berbagai jenis produk sesuai dengan
keinginan nasabah.58
Dalam menentukan produk bank yang akan ditawarkan ke pasar, para
eksekutif bank terlebih dahulu harus melakukan perencanaan produk. Ada
beberapa pertanyaan yang harus dijawab para eksekutif bank dalam melakukan
perencanaan produk, misalnya apakah produk bank bersifat pelayanan terpadu,
campuran, atau paket? Apakah bersifat pribadi/ personal (Consumeris Banking)
ataukah korporasi (Corporate Banking)?
Contoh produk bank yang bersifat terpadu atau per paket, misalnya
kombinasi dari produk-produk sebagai berikut:
1. Pinjaman jangka menengah / panjang untuk fixed assets
2. Pinjaman modal kerja atau pinjaman jangka pendek
3. Pinjaman untuk mengimpor barang
4. Fasilitas L/C
5. Penagihan piutang/ Collection
Produk bank dapat dibedakan atas dasar penggolongan sebagai berikut:
1. Penggolongan produk berdasarakan pelayanannya
2. Penggolongan produk berdasarkan jenis konsumen, seperti pedagang
besar, pedagang kecil eksportir, lembaga pemerintah, lembaga keuangan
dan bank lain, perorangan, dan lain-lain.

58

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan Edisi kedua Cet 1, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), h. 66
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3. Penggolongan produk berdasarkan pola pembelian, misalnya dalam
pelayanan simpanan giro, cara pengambilannya bisa secara tunai, cek,
ataupun giro bilyet.

D.

Sistem Operasional Bank Syariah

Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November
1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.59 Bank terdiri atas dua jenis
yaitu bank konvensional dan bank syariah.
1. Bank Konvensional
Menurut Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, bank konvensional adalah bank
yang tidak berdasarkan syariah Islam serta bank konvensional memunyai fungsi
sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga. 60
2. Bank Syariah
Bank syariah mandiri merupakan bank komersial syariah yang kedua
setelah bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari bank breast
terbesar di Indonesia, bank mandiri syariah sudah barang tentu memiliki sense of
development yang berbeda dari lembaga perbankan lainnya. Hal ini ditandai
dengan kemampuan lembaga tersebut membuat produk-produk yang marketable
dan acceptable di tengah-tengah masyarakat sehingga rasio kecukupan modal
(CAR) BSM mengalami kenaikan dari angka 32 persen menjadi sekitar 60 persen.
Di samping itu, bank mandiri syariah mempunyai produk-produk yang
cukup digemari nasabah. Gadai emas syariah merupakan salah satu produk yang
cukup digemari nasabah. Bank syariah mandiri dalam menghimpun dana
masyarakat dilengkapi dengan tabungan, deposito dan giro. Khusus untuk

38
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Kasmir, op.cit, h. 25

60

Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.
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pelayanan uang plastik, BSM meluncurkan kartu ATM syariah mandiri yang bisa
diakses diseluruh ATM BSM dan bank Mandiri. Kartu ATM ini juga bisa
dijadikan kartu identitas lewat kerjasama dengan berbagai lembaga. Selain itu
BSM juga dilengkapi fasilitas shot message service (SMS Banking) bahkan
memiliki produk kartu debit card.61
Menurut Kasmir, bank syariah merupakan bank yang beroperasi
berdasarkan hukum Islam. Bank ini mengharamkan bunga seperti yang diberikan
bank konvensional. Landasan bank ini adalah Al-Qur’an dan Sunah Rosul.62
Bank islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada Bunga. Bank Islam atau bisa
disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis
Nabi SAW.
Antonio dan Perwataatmaja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu
Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam
adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2)
adalah bank yang tata cara beroperasinnyamengacu kepada ketentuan-ketentuan
Al-Qur’an dan Hadis; sementara bank yang beroperasi dengan sesuai prinsip
syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuanketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat
secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi
praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi
dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan
perdagangan.63
Prinsip syariah menurut UU. No. 21/2008 adalah prinsip hukum Islam
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penepatan fatwa di bidang syariah. Perbankan
syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasrkan prinsip syariah,
demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut
pasal 3 UU No. 21 th 2008 bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
61

Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 98
62
63

h. 2

Kasmir, Pemasaran Bank Cet 1, ( Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 99
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),
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nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan
kesejahteraan rakyat.64

Berikut Sistem Operasional Bank Syaraiah:
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2.3 Sistem Operasional Bank Syariah

3. Karakteristik Bank Syariah
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Osmad Muthaher, op. cit, h. 14-15
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Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi
Islam dengan karakteristik65, antara lain, sebagai berikut:
1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

E.

Kerangka pikir Peneliti
Dengan memperhatikan fakta yang ada, bank sayariah telah mulai

menunjukan kekuatan nya dalam dunia perbankan yang siap bersaing, akan tetapi
persepsi masyarakat tentang bank syariah dan produknya masih beragam padahal
mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.
Persepsi merupakan starting point bagi lahirnya macam perilaku seperti
apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi
yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal
yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi adalah salah satu
kemampuan koginisi yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas
manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks.
Pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah masih
sangat terbatas, mereka telah mendengar tentang Bank Syariah tetapi pengetahuan
mereka hanya berkisar pada nama “Bank Syariah” saja. Adanya pengetahuan
65

Ibid, h. 4-5
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tentang perbankan syariah tentu saja sangat dipengaruhi sikap masyarakat
terhadap produk-produk perbankan syariah
Persepsi tentang produk bank syari’ah adalah tingkat pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank syari’ah. Sebagaimana
telah dikemukakan oleh beberapa pakar ekonom muslim bahwa salah satu kendala
bagi pengembangan bank syari’ah adalah rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap produk dan operasional bank syari’ah. Untuk itu, perlu adanya penelitian
tentang bagaimana persepsi nasabah dalam memilih produk bank syari’ah.
Persepsi tentang pemahaman terhadap produk bank syari’ah akan mempengaruhi
perilaku masyarakat dalam menggunakan produk-produk yang ada di bank
syari’ah.
Bagan Kerangka Pikir
Bank Syariah
Mandiri

Nasabah
BSM

Persepsi
Tentang Produk
Bank Syaraiah

Persepsi tentang
Bank Syariah
Mandiri
Minat
Menggunakan
Produk Bank
Syariah

2.4 Gambar Bagan Kerangka Pikir Penelit
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BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A.

Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri
1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan PT Bank Syariah Mandiri
Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas

telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal
pendiriannya.
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah
sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis
multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan
beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri
perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami
krisis

luar

biasa.

Pemerintah

akhirnya

mengambil

tindakan

dengan

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki
oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT
Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi
tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta
mengundang investor asing.
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger)
empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo)
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menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli
1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan
konsolidasi

serta

membentuk

Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah
di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU
No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
syariah (dual banking system).
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan
UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT
Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya,
Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan
infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional
menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank
Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23
tanggal 8 September 1999.
Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan
oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999,
25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior
Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi
PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,
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PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25
Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang
mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi
kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani
inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam
kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun
Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.66

2. Alamat PT Bank Syariah Mandiri Branch Office Belitang.67
PT Bank Syariah Mandiri Belitang
jl. Nusa Indah No. 5 Pasar Lama Gumawang, Belitang OKU Timur- 32182
Telepon

: (0735) 451315

Faxsimile

: (0735) 451313

BSM Call Center

: 14040 atau (021) 2953

Kode Bank

: 451

Nomor Kode

: ID0010341

66

Profil Bank Syariah Mandiri

67

Profil BSM Belitang
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3. Visi Misi Bank Syariah Mandiri (BSM) 68
Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern
Bank Syariah Terdepan:
Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri
perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME,
commercial dan corporate.
Bank Syariah Modern:
Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang
melampaui harapan nasabah
Misi
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang
berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan
pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

68

Profil Bank Syariah Mandiri, op.cit
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B.

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri

Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama

Putu
Edwin
Rahwidhiyasa Dwidjajanto
Direktur

Direktur

Kusman
Yandi
Direktur

Choirul
Anwar
Direktur

Ade Cahyo
Nugroho

Achmad
Syafii

Direktur

Direktur

Niken Andonowarih
SEVP

3.1 Gambar Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri

Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional BSM secara
independen. DPS ditetakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di
bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan
dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.69

69

Ibid

60

Dr.KH. Ma’ruf Amin
Ketua

Dr. H. M. Syafi’i Antonio

Dr. H.Mohammad Hidayat

Anggota

Anggota

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:70
1) Memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan
Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman
operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
4) Meminta fatwa keada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank
yang belum ada fatwanya
5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap
mekanisme penghimpun dana dan penyalur dana serta pelayanan jasa
Bank.
6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja
Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

70

ibid
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C. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Branch Office Belitang
Branch
Manager

Branch Operation
& Service Manager

Account Officer

Sales Asisten
Teller

General Support
Staff

Satpam

Driver

Costumer Service

Office Boy

3.2 Gambar Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Belitang

Branch Manager

: Abdul Hamid Rahmatdillah

Account Officer

: Hendra Dinata

Branch Operations Service Manager

: Dede Irawan

Sales Assisten

:_

General Support Staff

: Yunita Apriyani

Costumer Service

: Ilhamoko

Teller

: Meiza Putri Lestari
Nadiajeng Rochmitasari

Satpam

: Hamdani
Fitriadi
Rizki

Driver

: Siswa Handayani
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D. Produk dan Jasa Bank Syariah mandiri Branch Office Belitang
Produk BSM didasarkan pada prinsip dan kaidah syariah yang terdiri dari
dari tiga bagian, yaitu produk dana atau penghimpun dana, produk pembiayaan
atau penyaluran dana dan produk jasa yang terdiri dari:
1. Produk Penghimpun Dana (Tabungan)71
a) Tabungan BSM
Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat
dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui
ATM.
Fitur:
1. Bagi hasil yang kompetitif
2. Online di seluruh outlet BSM
3. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu
potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan BSM
4. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking
5. Minimum setoran awal: Rp80.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (nonperorangan)
6. Minimum setoran berikutnya: Rp10.000
7. Saldo minimum: Rp50.000
8. Biaya tutup rekening: Rp20.000
9. Biaya administrasi Rp7.000
Manfaat:
1.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah

2.

Aman dan terjamin

3.

Kemudahan bertransaksi di seluruh outlet BSM
71

Arsip Bank Syariah Mandiri Branch Office Belitang
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4.

Kemudahan bertransaksi di manapun saja dengan menggunakan layanan ebanking BSM

5.

Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

b) BSM Tabungan Berencana
Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta
kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
Fitur:
1.

Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah.

2.

Bagi hasil yang kompetiti

3.

Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun

4.

Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo

5.

Setoran bulanan minimal Rp100 ribu

6.

Target dana minimal Rp1,2 juta dan maksimal Rp200 juta

7.

Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah

8.

Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan

9.

Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo
(akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi
Manfaat:

1.

Kemudahan perencanaan keuangan Nasabah jangka panjang

2.

Memperoleh jaminan pencapaian target dana

3.

Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa
pemeriksaan kesehatan
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4.

Manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari setoran
bulanan yang telah dibayarkan, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan
cara sbb.:
a. Manfaat asuransi = Target dana – Jumlah pembayaran setoran bulanan
pada saat klaim jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim.

c) BSM Tabunganku
Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang
diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna
menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Fitur & Biaya:
1.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadhi’ah yad dhamanah.

2.

Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp20.000 (tanpa ATM) dan
Rp80.000 (dengan ATM).

3.

Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000.

4.

Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp20.000 (tanpa
ATM) dan Rp50.000 (dengan ATM).

5.

Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp100.000 kecuali pada
saat penutupan rekening.

6.

Bebas biaya administrasi rekening.

7.

Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp2.000 (bila ada).

8.

Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp20.000.

9.

Biaya ganti buku karena hilang/rusak atau sebab lainnya sebesar Rp0.

10.

Rekening dormant (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):
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a. Biaya penalti Rp2.000 per bulan.
b. Apabila saldo rekening mencapai <Rp20.000, maka rekening akan
ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa
saldo.
Manfaat:
1.

Aman dan terjamin

2.

Online di seluruh outlet BSM

3.

Bonus

4.

Fasilitas Kartu TabunganKu yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.

5.

Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.

6.

Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
Ketentuan:

1.

Nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan.

2.

Nasabah adalah Warga Negara Indonesia.

3.

Nasabah TabunganKu hanya dibenarkan memiliki 1 rekening di 1 Bank.

4.

Tidak dibenarkan mendapatkan fasilitas joint account “AND” atau “OR”.

5.

Bila saldo ≤Rp20.000, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan
biaya penutupan sebesar sisa saldo.

d) BSM Tabungan Simpatik
Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
Fitur:
1.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah

2.

Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM)
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3.

Setoran berikutnya minimal Rp10.000

4.

Saldo minimal Rp20.000

5.

Biaya tutup rekening Rp10.000

6.

Biaya administrasi Rp2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus
bulanan (tidak memotong pokok)

7.

Biaya pemeliharaan kartu ATM Rp2.000 per bulan
Manfaat:

1.

Aman dan terjamin

2.

Online di seluruh outlet BSM

3.

Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

4.

Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu
potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan BSM

5.

Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking

6.

Penyaluran zakat, infaq dan sedekah

1) BSM Tabungan Mabrul
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah
haji & umrah.
Fitur:
1.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.

2.

Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).

3.

Setoran awal minimal Rp100.000.

4.

Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
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5.

Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000
atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama

6.

Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.
Syarat:

1. Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah
Manfaat:
1.

Aman dan terjamin

2.

Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan
pendaftaran haji.

e) BSM Tabungan Mabrur Junior
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah
haji & umrah.
Fitur:
1.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.

2.

Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak.

3.

Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).

4.

Setoran awal minimal Rp100.000.

5.

Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.

6.

Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000
atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama

7.

Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.
Syarat:
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1. KTP/SIM/Paspor Orangtua dan akte lahir anak
Manfaat:
1.

Aman dan terjamin

2.

Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan
pendaftaran haji.

f) BSM Tabungan Investa Cendekia
Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah
setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan
asuransi.
Fitur:
1.

Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah

2.

Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun

3.

Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo

4.

Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp10.000.000 dengan kelipatan
Rp50.000

5.

Bagi hasil yang kompetitif

6.

Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun
dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.
Manfaat:

1.

Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya
pendidikan putra/putri
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2.

Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui
pemeriksaan kesehatan.
Seleksi Asuransi:

Bagi Nasabah Free Cover/Automatic Cover dan Non Medis, Pada saat
seleksi kepesertaan asuransi dilakukan, penabung tidak sedang menjalani
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rawat inap di Rumah Sakit (RS) atau sedang berada dalam masa
pengobatan atau pengawasan dokter/RS atas suatu penyakit atau kondisi
berbahaya yang dianggap berpotensi menyebabkan kematian.

g) BSM Giro
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan
transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
Fitur & Biaya:
1.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah

2.

Setoran Awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (NonPerorangan)

3.

Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (NonPerorangan)

4.

Biaya administrasi bulanan:
a. Perorangan: Rp15.000 (tanpa ATM) dan Rp17.000 (dengan ATM)
b. Perusahaan: Rp25.000

5.

Biaya tutup rekening: Pelanggaran Rp50.000 dan Permintaan Sendiri
Rp20.000

6.

Biaya buku cek/giro: Rp100.000
Manfaat:

1.

Dana aman dan tersedia setiap saat

2.

Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G

3.

Fasilitas Intercity Clearing untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring
antar wilayah)
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4.

Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk
perorangan)

5.

Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan

6.

Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM Top of Form

h) BSM Deposito
Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola
berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan nonperorangan.
Fitur & Biaya:
1.

Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan

2.

Dicairkan pada saat jatuh tempo

3.

Setoran awal minimum Rp2.000.000

4.

Biaya Materai Rp6.000

5.

Biaya Penarikan: Rp30.000/rekening
Manfaat:

1.

Dana aman dan terjamin

2.

Pengelolaan dana secara syariah

3.

Bagi hasil yang kompetitif

4.

Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

5.

Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).
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2. Produk Pembiayaan72
a) BSM Griya
Pembiayan BSM Griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau
panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru
maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah.
Akad:
1.

Akad yang digunakan adalah akad murabahah

2.

Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana
bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah
sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
Manfaat:

1.

Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal
(konsumer), baik baru maupun bekas

2.

Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang
tidak akan berubah selama masa perjanjian.
Fitur:

1.

Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan

2.

Proses permohonan yang mudah dan cepat

3.

Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second

4.

Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar

5.

Jangka waktu pembiayaan yang panjang

6.

Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

b) Pembiayaan mikro umrah
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Pembiayan Mikro Umrah adalah pembiayaan yang diberikan untuk
memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah anda
Fitur pembiayaan mikro umrah BSM
1. DP 0%
2. Jangka waktu hingga 5 tahun
3. Plafond:
a. Maksimal RP. 40 juta perjamaah
b. Maksimal RP. 200 juta pernasabah yang di peruntukan untuk paket
keluarga (suami/istri/orang tua/mertua/adik/kakak kandung maupun
ipar dari pemohon)
4. Untuk pegawai tetap dan wiraswasta
Syarat Dokumen:
1. Copy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan NPWP
2. Copy rekening gaji 3 bulan terakhit (suami/istri jika joint income)
3. Slip gaji (asli) 1 bulan terakhir (suami/istri jika joint income)
4. Surat keterangan pegawai tetap dan keterangan usaha jika wiraswasta
5. Dokumen agunan berupa deposito, BPKB kendaraan, AJP, SHM atau surat
kios
6. Tanpa agunan fixed assed/ cash collateral
a. Untuk pegawai tetap (payroll di BSM)
b. Kerjasama aliansi dengan mikro BSM

c) Pembiayaan khusus untuk modal kerja
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Pembiayan ini merupakan pembiayan dimana dana dari bank merupakan
bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan
nisbah yang disepakati.
Manfaat:
1.

Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil

2.

Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.
Fasilitas:

1.

Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau
sekaligus diakhir periode)

2.

Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing

3.

Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.
Persyaratan Pembiayaan:
Keterangan

Badan Usaha

Badan
Perorangan

Identitas diri dan pasangan

-

v

Kartu keluarga dan surat nikah

-

v

Copy rekening bank 3 bulan terakhir

v

v

Akte pendirian usaha

v

-

Identitas pengurus

v

-

Laporan keuangan 2 tahun terakhir

v

v

Past performance 2 tahun terakhir

v

v

Rencana usaha 12 bulan yang akan
datang

v

v

Data obyek pembiayaan

v

v

d) BSM Gadai Emas
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Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan
berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan
cepat. Pembiayan Gadai Emas ini di Peruntukkan untuk perorangan. Jenis
jaminan yang diterima Logam Mulia dan Perhiasan.
Keunggulan yang di peroleh jika menggunakan produk Gadai Emas:
1. Pricing yang murah.
2. Nyaman layanannya.
3. Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia.
Manfaat dan kemudahan yang di dapat:
1. Aman dan terjamin.
2. Proses mudah dan cepat.
3. Biaya Pemeliharaan yang murah.
4. Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, speerti rekening tabungan,
ATM, dll.
Akad yang digunakan
1. Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangka Rahn.
2. Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank
untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga
barang Jaminan yang diserahkan.
3. Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.
Syarat dan ketentuan:
1. Kartu identitas nasabah.
2. Pembiayaan: mulai dari Rp500.000,-.
3. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan).
4. Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai
ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

76

Karakteristik dari produk Gadai Emas ini:
1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam angka rahn dan
akad ijarah.
2. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat
pencairan.
3. Biaya pemeliharaan dihitung per hari 15 dan dibayar pada saat pelunasan
(gunakan Promo Gadai Diskon Suka – Suka dan Promo Ujrah Harian
untuk mendapatkan keistimewaan dalam menentukan waktu menggadai,
pricing dan pilihan membayar biaya pemeliharaan di awal atau di akhir)
Segera kunjungi outlet Gadai Bank Syariah Mandiri terdekat untuk info
lebih lanjut.
Biaya pembiayan Gadai Emas:
Meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan
(dipungut di akhir atau diawal periode). Jangka waktu pembiayaan ini
adalah Empat bulan dan dapat digadai ulang diperpanjang maksimal 2 kali.
e) BSM Cicil Emas
Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk
membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan)
dengan Cara Mudah Punya Emas dan Menguntungkan. Jenis emas ini
adalah Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10
gram.
Keunggulan dari Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri:
1. Aman: Emas Anda diasuransikan
2. Menguntungkan: Tarif yang murah
3. Layanan Profesional: Perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan
terbaik
4. Mudah: Pembelian emas dengan cara dicicil
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5. Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan
mendesak.
Persyaratan Cicil Emas:
1. WNI cakap umur
2. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun.
3. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
4. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
5. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP).
Biaya yang dipersiapkan:
Biaya Administrasi, materai dan asuransi
Cara pembayaran produk Cicil Emas:
Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama
setiap bulan.

Jangka waktu pembiayan BSM Cicil Emas:
Anda dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan
dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu)
tahun.
Uang Muka / Self Financing yang di persiapkan:
1. Minimal 20% dari harga perolehan emas.
2. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank.
Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self
financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
Jumlah plafond pembiayaannya:
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Maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan
(batangan).
Jumlah pembiayaannya Cicil Emas:
1. Jumlah pembiayaan BSM Cicil Emas maksimal adalah Rp150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).
2. Nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan Qardh Beragun
Emas dan pembiayaan BSM Cicil Emas secara bersamaan, dengan
ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad. Dalam Pembiayaan ini
menggunakan akad Murabahah (di bawah tangan). Pengikatan agunan
dengan menggunakan akad rahn (gadai).
f) Pembiayaan Kepada Pensiun
Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk
pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran
angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang
diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan
adalah akad murabahah atau ijarah.
Kriteria Nasabah:
1. Cakap Hukum
2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan
Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun
(pensiun bulanan)
3. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun
4. Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulanannya melalui BSM.
Manfaat:
1.

Memberikan
pembiayaan

kesempatan

dan

kemudahan

memperoleh

fasilitas
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2.

Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan system pembayaran
angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima
setiap bulan.
Jenis Penggunaan Antara Lain:

1. Biaya sekolah (akad ijarah)
2. Renovasi Rumah (akad murabahah)
3. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad murabahah)
4. Pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah)
5. Pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).
Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan:
1. Jumlah pembiayaan maksimal Rp100.000.000,00
2. Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
Dokumen yang diperlukan:
1.

Asli surat permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah

2.

Fotocopy KTP pemohon dan suami/isteri

3.

Fotocopy kartu keluarga

4.

Fotocopy surat nikah/cerai

5.

Asli surat keputusan pensiun nasabah

6.

Fotokopi rekening telepon dan listrik

7.

Fotokopi SHM/SHGB /IMB/PBB untuk pembiayaan dengan jaminan
rumah

8.

Fotokopi BPKB/ STNK/Faktur pembelian untuk pembiayaan dengan
jaminan kendaraan bermotor
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9.

Surat pernyatan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang
diterima dan ditandatangani nasabah di atas materai.

g) Pembiayaan BSM OTO
PKB merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan
sistem murabahah.
Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:
1. Jenis kendaraan: Mobil
2. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas.
Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun
sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia
kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).
Syarat & Ketentuan:
1. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
2. Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal
55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.
3. Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri atau koordinir secara
kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.
Dokumen yang Diperlukan:
1. Fotocopy kartu identitas: KTP/SIM
2. Fotocopy kartu keluarga
3. Surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari
instansi/perusahan tempat pemohon bekerja yang menyatakan pemohon
adalah pegawai dari instansi/perusahaan yang dimaksud.
4. Slip gaji yang dishkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
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5. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis
kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, nama pembeli sebelumnya
dan harga kendaraan.
a. Fotocopy surat nikah (bagi pemohon yang telah beristri/bersuami)
b. Surat

persetujuan

dari

istri/suami

(bagi

pemohon

telah

beristri/bersuami).
h) Pembiayaan Edukasi BSM
Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan
menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk
sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang
pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya
dengan akad ijarah.
Fitur:
1.

Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah/perguruan tinggi yang telah
melakukan kerjasama dengan BSM

2.

Plafon pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp250 juta, dengan
maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat
layanan pendidikan

3.

Bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun

4.

Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan
nasabah.
Persyaratan:

1. Kriteria nasabah:
a. merupakan orang tua/wali dari pelajar/mahasiswa
b. pelajar/mahasiswa dan telah memiliki penghasilan sendiri
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2. Usia nasabah minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo fasilitas
pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun, khusus untuk
wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan
usia maksimal 60 tahun.
3. Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun
4. Profesional/wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.
Benefit/manfaat:
1.

Sesuai prinsip syariah

2.

Angsuran ringan dan tetap

3.

Proses cepat dan mudah

4.

Biaya administrasi ringan

5.

Bebas agunan sampai Rp250 juta khusus untuk karyawan dengan
persyaratan tertentu.

i) Pembiayaan Peralatan Kedokteran
Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan
kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian
peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.
Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana
bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah
sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
Manfaat:
1. Membiayai kebutuhan nasabah (profesional di bidang kedokteran) dalam
hal pengadaan peralatan kedokteran
2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang
tidak akan berubah selama masa perjanjian.
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Fitur:
1.

Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan

2.

Proses permohonan yang mudah dan cepat

3.

Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp500 juta

4.

Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun

5.

Fasilitas autodebet BSM dari Tabungan BSM.

3. Jasa-jasa73
a) Jasa Produk
1. BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran
tagihan pelanggan
2. BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis
teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai
transaksi perbankan.
3. BSM mobile Banking adalah Layanan transaksi perbankan melalui mobile
banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data yang
dapat digunakan oleh nasabah.
4. BSM Net Banking merupakan Layanan transaksi perbankan melalui
jaringan internet dengan alamat “http://www.syariahmandiri.co.id” yang
dapat digunakan oleh nasabah.

73

ibid

84

5. BSM Jual Beli Valas merupakan Pertukaran mata uang rupiah dengan
mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya
yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.
6. BSM Card adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan
memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit dan sebagai
kartu discount di merchant yang ditunjuk BSM. BSM Card selain dapat
digunakan transaksi di BSM ATM, juga dapat digunakan di ATM Mandiri,
ATM Bersama, ATM Prima, ATM MEPS, EDC Mandiri serta EDC
Prima/BCA.
7. BSM Electronic payroll merupakan Pembayaran gaji karyawan institusi
melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan
fleksibel
8. Transfer Uang Tunai “Menjangkau Pelosok Negeri”
Manfaatkan layanan BSM Transfer Uang Tunai untuk mengirim uang
tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis Anda di seluruh pelosok
negeri tercinta dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim
meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.
Cukup menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking
GPRS, Anda dapat menikmati layanan Transfer Uang Tunai kapan saja
dan di mana saja.
9. BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan
oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.
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b) Jasa Operasional
1. BSM Transfer Lintas Negara Western Union Adalah jasa pengiriman
uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (real time on line) yang
dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).
2. BSM Kliring merupakan Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank
tertariknya berada dalam satu wilayah kliring
3. BSM Inkaso merupakan Penagihan warkat bank lain di mana bank
tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya
penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
4. BSM RTGS merupakan Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik
dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil
transfer ekfektif dalam hitungan menit.

E.

Kinerja Usaha Terkini
Bank Syariah Mandiri (BSM) bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat

Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) meluncurkan program BSM Sahabat
Pelajar. Peluncuran program tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan
Hari Besar Islam Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Jakarta.
BSM Sahabat Pelajar merupakan salah satu program peduli lingkungan
yang melibatkan karyawan BSM di seluruh Indonesia. Implementasinya adalah
pemberian beasiswa dan pembinaan kerohanian Islam yang berkelanjutan bagi
pelajar tidak mampu sebanyak 2.000 (dua ribu) orang di seluruh Indonesia.
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Setiap karyawan di seluruh unit kerja BSM dapat mengusulkan pelajar
dengan tingkat SMP-SMA di sekitarnya untuk memperoleh beasiswa. Selain
mengusulkan, karyawan juga harus membantu membina karakter anak yang
diberikan beasiswa. Karyawan BSM nantinya akan berperan sebagai kakak asuh.
Secara simbolis beasiswa pendidikan sebesar Rp200rb/bulan untuk tingkat
SMP dan Rp250rb/bulan untuk tingkat SMA diserahkan Direktur Utama BSM
Toni EB Subari.
Sahabat Pelajar merupakan salah satu implementasi program BSM
Mengalirkan Berkah, di mana BSM mengajak seluruh stakeholders termasuk
pegawai dan nasabah untuk menciptakan nilai tambah dalam bisnis sehingga
dengan nilai tambah tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada
masyarakat yang membutuhkan.
“Selain itu, Sahabat

Pelajar juga implementasi

salah satu shared

values BSM “Humanity dan Corporate Social Responsibility” dan bagian dari
perilaku “IHSAN”, pilar budaya BSM” tambah Toni.
Sahabat Pelajar bertujuan untuk memberikan peluang pendidikan yang
lebih baik, layak dan berkelanjutan bagi dhuafa (mustahik) sekaligus membentuk
karakter sumber daya manusia yang berakhlak Islami dan mandiri secara
ekonomi. Dari sisi pegawai BSM, program ini diharapkan dapat membangun
sikap kerjasama dan kemitraan dalam peran pegawai BSM sebagai kakak asuh
yang amanah dan profesional.
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“Dalam program ini, pegawai BSM terlibat langsung menjadi kakak asuh
mulai dari merekomendasikan, menjadi motivator dan evaluator perkembangan
adik asuhnya baik dari sisi akademik maupun spiritual dan akhlaknya” ujar Toni.
Sumber dana pemberian beasiswa antara lain dari zakat perseroan. Pada
akhir 2016, BSM mengeluarkan zakat sebesar Rp11,15 miliar. Zakat tersebut
merupakan 2,5% dari laba perusahaan sebelum pajak dan zakat 2016 yang sebesar
Rp445,85 miliar.
Rizqi Okto Priansyah, Direktur Eksekutif LAZNAS BSM Umat
menjelaskan sebagai lembaga amil zakat nasional, LAZNAS berkomitmen untuk
meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa salah satunya melalui sektor
pendidikan.
Sejalan dengan salah satu misi BSM yaitu meningkatkan kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan. BSM berkomitmen untuk senantiasa melakukan
kegiatan CSR yang berlandaskan pada tiga aspek yaitu spiritualisme, nasionalisme
dan kesejahteraan.
“Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan tolak ukur dalam
kemajuan bangsa. Dengan pendidikan setiap anak memiliki kesempatan yang
sama untuk meraih apa yang dicita-citakan” tambah Toni.
Program BSM Sahabat pelajar ini bukan hanya untuk menunjukkan
kepedulian pegawai kepada lingkungan sekitar tapi juga engagement pegawai
kepada perusahaan.
Sebagai bank syariah terbesar, per Maret 2017 asset BSM telah mencapai
Rp80,12 triliun. Saat ini BSM memiliki 765 kantor cabang di seluruh Indonesia.
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Didukung oleh jaringan ATM BSM, Mandiri Group dan ketersediaan infrastruktur
IT yang memadai, BSM merupakan bank syariah yang memiliki jaringan terluas
di Indonesia.74

F.

Rencana Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri
perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan
syariah nasional yaitu “Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan
pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”
Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan
beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanannya yang terdiri dari tujuh
arah kebijakan, yaitu:
1) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah
dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong
pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan
mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan
keuangan syariah.
2) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki
efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan
kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum
Syariah dan (ii) mendorong pembentukanbank BUMN/BUMD syariah
serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk
mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share
minimal di atas 10% aset BUK induk.
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Bank Syariah Mandiri, op. cit
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3) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen
pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi
pengelolaan

dana

haji,

wakaf/zakat/infaq

shodaqoh

melalui

perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam
pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta
mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
4) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk,dengan
program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (Working
Group Perbankan Syariah) dalam pengembangan produk perbankan
syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii)
kegiatan peningkatan service excellence dan kustomisasi produk sesuai
perkembangan preferensi konsumen.
5) Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur
lainnya, Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i)
Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi,
(ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah
serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii)
Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara
bersama (sharing IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan
dalam rangka pengembangan inter-operability khususnya antara induk dan
anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
6) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program
kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan
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memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan
Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan
literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi
perbankan syariah bagi key opinion leaders.
7) Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan
program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan
kebijakan terkait financing to value (FTV), (ii) pengembangan dan
penyempurnaanstandar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah
sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi Early Warning
System (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait
kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya. 75
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BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri
Belitang
Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena
perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman pengalaman individu tidak sama,
maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda
antar individu satu dengan individu lain.
Persepsi konsumen akan dapat diketahui dengan mengukur tingkat
kegunan nilai relatif penting suatu atribut yang terdapat pada suatu produk atau
jasa. Atribut yang ditampilkan pada suatu prouk atribut atau jasa dapat
menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. Penilaian
konsumen terhadap produk dan jasa menggambarkan sikap konsumen terhadap
produk dan jasa tersebut, sekaligus dapat mencerminkan prilaku konsumen dalam
menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa.76
Persepsi merupakan starting point bagi lahirnya macam perilaku seperti
apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi
yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal
yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi adalah salah satu
kemampuan koginisi yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas
manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks.
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Liat di BAB II, h. 22
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Dari data yang diperoleh penulis melalui penyebaran koesioner kepada
nasabah BSM dengan menjawab koesioner dari responden sebagai anggota
sampel. ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah,
yakni bagaimanakah persepsi nasabah dalam memilih produk Bank Syariah
Mandiri Belitang? artinya responden diminta menjawab dan memilih produk apa
yang mereka gunakan dan memberikan alasan mengapa mereka memilih produk
tersebut pada lembar yang telah tersedia.
Setelah hasil angket diadakan maka langkah selanjutnya penulis akan
menginterpretasikan hasil jawaban sesuai dengan item-item koesioner yang telah
diajukan kepada para responden serta diambil kesimpulan. Hasil koesioner
tersebut adalah sebagai berikut:
B. Temuan Penelitian
Responden penelitian ini adalah nasabah Bank Syari’ah Mandiri Belitang.
Dari beberapa produk yang ada di Bank Syari’ah Mandiri Belitang, ternyata
produk simpanan yang banyak diminati oleh nasabah BSM Belitang yaitu produk
Tabungan BSM dengan prinsip mudharabah muthlaqah, sedangkan produkproduk lainnya kurang mendapat perhatian dari nasabah hanya sebagian kecil
nasabah yang memilih produk tersebut. Menurut analisis peneliti, hal ini
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap
produk-produk yang ada di bank syari’ah. Nasabah yang tidak mengetahui secara
pasti jenis-jenis produk yang ada di BSM ini menganggap demikian karena
memang keterbatasan mereka akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang
mereka dapatkan dari praktisi perbankan maupun dari media-media lainnya.
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Adapun karakteristik responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1. Profil Responden
Didalam profil responden ini peneliti membagi kedalam beberapa tabel
yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Responden
berjumlah 113 orang. Uraian identitas responden ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi responden dan kaitannya
dengan masalah-masalah dan tujuan penelitian.
a) Responden Menurut Jenis Kelamin
Jenis kelamin responden digunakan untuk mengetahui berapa jumlah
responden laki-laki dan jumlah responden perempuan. Hal ini dapat dilihat dari
tabel berikut:
Tabel 4.1
Karakteristik responden Berdasarkan jenis Kelamin
Jenis kelamin

Frekuensi

Persentase

Perempuan

73

64,60%

Laki-laki

40

35,39%

Sumber: data primer diolah 2017
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari hasil kuesioner yang di
berikan kepada 113 nasabah BSM sebagai responden penelitian menunjukan
bahwa nasabah perempuan lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 73 orang dengan
tingkat persentase 64,60% sedangkan nasabah laki-laki sebanyak 40 orang dengan
tingkat persentase 35,39%.
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b) Responden Menurut Kelompok Usia
Responden dibagi dalam empat kelompok yaitu usia 15-25, usia 26-35,
usia 36-45, dan usia 45-55. Untuk mengetahui proporsi usia, dapat dilihat tabel
berikut:
Tabel 4.2
Tingkat Usia Responden
No

Tingkat usia

Frekuensi

Persentase

1

15-25 tahun

25

22,12%

2

26-35 tahun

57

50,44%

3

35-45 tahun

18

15,92%

4

46-55 tahun

13

11,50%

Sumber: data primer diolah 2017
Dari tabel tersebut diketahui bahwa responden yang mempunyai jumlah
terbanyak berdasarkan karakteristik usia adalah responden yang berusia 26-35
tahun sejumlah 57 orang atau 50,44% dari keseluruhan responden, responden
yang berusia 15-25 tahun sejumlah 25 orang atau 22,12% dari keseluruhan
responden, responden yang berusia 35-45 tahun sejumlah 18 orang atau 15,92%
dari keseluruhan responden, dan responden berusia 46-55 tahun sejumlah 13
orang atau 11,50%.
c) Responden Menurut Tingkat Pendidikan
Responden yang dikelompokan kedalam empat kelompok yaitu responden
yang berpendidikan SMP, SMA, Diploma III dan Sarjana SI.
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Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

No

Tingkat pendidikan

Frekuensi

Persentase

1

SMP

12

10,61%

2

SMA

32

28,31%

3

Diploma

17

15,04%

4

SI

52

46,01%

Sumber: data primer diolah 2017
Dari tabel yang telah diperoleh diketahui bahwa Sebagian besar responden
yang berpendidikan tinggi yaitu Sarjana sebanyak 52 orang (46,01%) responden
merupakan tingkat pertama, disusul kemudian dengan SMA sebanyak 32 orang
(28,31%) sebagai peringkat kedua, dan Diploma sebanyak 17 orang (15,04%).
Adapun responden yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang (10,61%). Hal ini
menunjukan bahwa responden mempunyai pendidikan yang tinggi dan diharapkan
dapat memahami produk-produk BSM yang mungkin sebelumnya telah mereka
pelajari di bangku sekolah serta mampu menganalisis secara mendalam saat
mengambil keputusan produk apa yang akan mereka pilih.
d) Responden Menurut Pekerjaan
Responden dikelompokan kedalam lima kelompok yaitu responden yang
berstatus petani, responden yang bekerja sebagai pegawai negri sipil, responden
yang bekerja sebagai pegawai swasta, responden yang bekerja sebagai pengusaha
atau wiraswasta dan responden yang bekerja sebagai guru honorer. Proporsi
pekerjaan responden yang jelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4
Tingkat Pekerjaan Responden

No

Pekerjaan responden

Frekuensi

Persentase

1

Petani

11

9,73%

96

2

PNS

15

13,27%

3

Karyawan swasta

23

20,35%

4

Pengusaha/ wiraswasta

17

15,04%

5

Guru Honorer

47

41,59%

Sumber: data primer diolah 2017
e) Responden Menurut Pendapatan Perbulan
Responden dikelompokan berdasarkan karakteristik pendapatan
dikelompokan dalam empat kelompok yaitu responden berpendapatan antara <RP.
1.000.000, responden yang berpendapatan antara RP.1.000.000 – 2.500.000,
responden berpendapatan antara RP. 2.500.000 – 5.000.000, dan responden
berpendapatan antara RP.5.000.000 – 10. 000.000. proporsi pendapatan responden
yang jelas dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 4.5
Tingkat Pendapatan Responden
No

Tingkat pendapatan (Rp)

Frekuensi

Persentase

1

<1.000.000

58

51,32%

2

1.000.000-2.500.000

23

20,35%

3

2.500.000- 5.000.000

17

15,04%

4

5.000.000- 10.000.000

15

13,27%

Sumber: data primer diolah 2017
Data diatas menunjukan bahawa responden yang mempunyai jumlah
terbanyak berdasarkan pendapatan adalah responden yang mempunyai pendapatan
antara <RP 1.000.000 sebanyak 58 orang atau 51,32% dari keseluruhan
responden, responden yang memiliki pendapatan RP. 1.000.000-2.500.000
sebanyak 23 orang atau 20,35% dari keseluruhan responden, responden yang
memiliki pendapatan RP. 2.500.00-5.000.000 sebanyak 17 orang atau 15,04% dari
keseluruhan responden, dan responden yang memiliki pendapatan RP. 5.000.00010.000.000 sebanyak 15 orang atau 13,27% dari keseluruhan responden.
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2. Pengetahuan Nasabah Terhadap BSM Belitang
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang pengetahuan
nasabah mengenai BSM Belitang
Dari hasil kuisioner nasabah BSM Belitang yang telah disebarkan dan
dijawab oleh 113 responden, kemudian penulis uraikan dalam tabel-tabel berikut:
Tabel 4.6
Profil BSM Belitang

No

Pilihan Jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Tahu

68

60,18%

2

Kurang Tahu

32

28,32%

3

Tidak Tahu

13

11,50%

Sumber: data primer diolah 2017
Dari data diatas menunjukan bahwa responden yang menjawab tahu
tentang profil Bank Syariah Mandiri belitang sebanyak 60,18%, yang menjawab
kurang tahu mengenai profil BSM sebanyak 28,32% dan yang menjawab tidak
tahu sebanyak 11,50%. Hal ini menunjukan bahwa persepsi mengenai bank
syariah mempengaruhi nasabah dalam menentukan mereka memilih produk BSM.
Tabel 4.7
Produk yang ditawarkan BSM Belitang
No

Pilihan jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Produk simpanan

80

70,80%

2

Produk pembiayaan

27

23,89%

3

Produk jasa

6

5,31%

Sumber: data primer diolah 2017
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Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas nasabah yang menjawab
produk simpanan sebanyak 70,80%, dan sebagian responden menjawab produk
pembiayaan sebanyak 23,89% dan responden yang menjawab produk jasa
sebanyak 5,31%.
Tabel 4.8
Sumber Informasi Mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri
Belitang
No

Pilihan Jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Media massa/Internet

18

15,93%

2

Sosialisasi Bank

35

30,97%

3

Personal Selling

10

8,85%

4

Keluarga/Teman

50

44,25%

Sumber: data primer diolah 2017
Dari tabel diatas diketahui bahwa nasabah mengetahui informasi produk
BSM bersumber dari keluarga/teman sebagai sumber utama responden sebanyak
44,25%, dan 30,97% menjawab sosialisasi bank, kemudian 15,93% menjawab
media massa/internet, dan sisanya 8,85% menjawab personal selling.

3. Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk BSM Belitang
Pertanyaan persepsi nasabah dalam memilih produk BSM Belitang
memberikan peluang kepada responden untuk menjawab sesuai pilihan yang telah
disediakan.
Dari hasil kuesioner nasabah BSM, berikut data yang penulis uraikan:
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Tabel 4.9
Produk Simpanan yang ditawarkan BSM Belitang
No

Pilihan jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Tabungan Simpatik

17

15,04%

2

Tabungan BSM

53

46,90%

3

Tabungan KU

15

13,27%

4

Tabungan Berencana

-

-

5

Tabungan Mabrul Junior

7

6,20%

6

Tabungan Mabrul

12

10,63%

7

Tabungan Investa Cendekia

-

-

8

Giro

4

3,54%

9

Deposito

5

4,42%

Sumber: data primer diolah 2017
Dari data diatas menunjukan bahwa kuesioner yang telah diberikan kepada
nasabah bank syariah mandiri yang menunjukan bahwa Tabungan BSM lah yang
paling dominan diminati nasabah yaitu sebanyak 46,90%, sedangkan produk
lainnya kurang mendapat perhatian dari nasabah.
Tabel 4.10
Produk Tabungan BSM Sesuai Dengan Kebutuhan Responden
No

Pilihan Jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Ya

60

53,10%

2

Tidak

35

30,97%

3

Tidak Tahu

18

15,93%

Sumber: Data Primer Diolah 2017
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Dari tabel diatas diketahui bahwa produk Tabungan BSM sudah sesuai
kebutuhan, sebanyak 53,10% responden yang menjawab ya, dan 30,97%
responden yang menjawab tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dan sisanya
15,93% responden menjawab tidak tahu.
Tabel 4.11
Alasan Memilih Produk BSM Belitang
No

Pilihan Jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Keunggulan Produk

7

6,20%

13

11,50%

93

82,30%

2

Atas dasar suka terhadap produk
Bank Syariah Mandiri
3
Produk BSM sesuai Syariah,
Aman dan Halal
Sumber: data primer diolah 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa nasabah yang menjawab sesuai syariah
sebanyak 82,30%, yang menjawab atas dasar suka terhadap produk 11,50% dan
menjawab keunggulan produk sebanyak 6,20%.

Tabel 4.12
Sikap Petugas BSM Belitang dalam Melayani Nasabah
No

Pilihan Jawaban

Frekuensi

Persentase

1

Baik

83

73,45%

2

Kurang Baik

22

19,47%

3

Tidak Tahu

8

7,08%

Sumber: Data Primer Diolah 2017
Dari tabel diatas menunjukan bahwa responden yang menjawab baik
tentang sikap para petugas BSM Belitang dalam melayani nasabahnya sebanyak
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73,45% dan sebanyak 19,47% responden yang menjawab kurang baik, dan
sebagaian jawaban responden tidak tahu sebanyak 7,08%.

4. Analisis Data
Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa 64,60% yang menjadi nasabah
adalah perempuan, usia yang paling banyak yaitu 26-35 tahun, dan yang lebih
mendominasi penidikan responden yaitu Stara 1 (S1) dengan persentase 46,01%
dengan profesi pekerjaan yang beragam tetapi sebanyak 41,59% responden
bekerja sebagai guru honorer, responden memiliki penghasilan perbulan sebesar
<RP. 1.000.000.
Nasabah telah mengetahui profil BSM. Profil Adalah citra atau image
secara keseluruhan jadi bukan sekedar gambaran perusahaan atas produk atau
pelayanan saja. profil ini terbentuk dari banyak hal seperti sejarah perusahaan,
keberhasilan dibidang keuangan, kualitas produk, kesediaan turut memikul
tanggung jawab soaial. Tugas untuk membentuk dan mempertahankan perusahaan
yang positif adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang Public Relation.
Public Relation ini harus mampu memberikan informasi yang lengkap dan akurat
kepada public. Informasi yang lengkap akan menimbulkan citra atau image yang
baik bagi organisasi maupun para konsumen memilih produk-produk yang
dimiliki BSM karena profil, citra atau image nya baik. Hal tersebut dijawab oleh
60,18% responden pada tabel 4.6.
Pengetahuan dan antusiasme nasabah dipengaruhi oleh informasi dari
teman/saudaralah yang lebih dominan jawabannya karena memudahkan nasabah
untuk cepat mengetahui prouk-produk BSM yang biasanya digunakan dari mulut
kemulut, sosialisai bank juga termasuk kategori tinggi karna tedapat 30,97% yang
menjawab ya sedangakan informasi dari internet dan iklan saling keterkaitan
antara jawaban-jawaban dari pertanyaan itu.
Sebanyak 70,80% nasabah yang menggunakan produk simpanan pada
BSM belitang yaitu produk Tabungan BSM lah yang paling dominan diminati
nasabah sebanyak 46,90%, sedangkan produk lainnya kurang mendapat perhatian
dari nasabah.
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Hal ini dibenarkan Pak Ilhamoko, sebagai CS (costumer service) Bank
Syariah Mandiri Belitang. Beliau mengatakan bahwa dari ke Sembilan jenis
produk simpanan tersebut Tabungan BSM lah yang paling dominan dipilih
nasabah dibanding produk-produk lainnya.77
Produk BSM didasarkan pada prinsip dan kaidah syariah yang terdiri dari
tiga bagian, yaitu pembiayaan atau penyaluran dana (Investment Product), produk
dana atau penghimpunan dana (Funding Product), dan produk jasa (Service
Product). Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Khusus Modal Kerja, Pembiayaan
Mikro umrah, Pembiayaan BSM Griya DP 0%, Pembiayaan BSM Oto,
pembiayaan Kepada pensiun, BSM Cicil Emas, BSM Gadai Emas, pembiayan
Edukasi BSM dan Pembiayaan Peralatan Kedokteran. Produk dana terdiri dari
sembilan tabungan (Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan
Simpatik, BSM Tabungan Ku, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Mabrul
Junior, BSM Tabungan Investa Cendekia), BSM Giro dan BSM Deosito. Produk
jasa terdiri dari sembilan Jasa Produk yaitu (BSM Card, BSM SMS Banking,
BSM Mobile, BSM Net Banking, BSM Electronic Payroll, BSM Sentra Bayar,
BSM Jual Beli Valas, transfer uang tunai, dan BSM E-Money, dan Jasa
Operasional yang terdiri dari (BSM Transfer Lintas Negara Western Union, BSM
Kliring, Inkaso, BSM RTGS (Real Time Gross Sattlement).
Produk Tabungan BSM yang ditawarkan BSM Branch Office Belitang
merupakan produk utama. Tabungan BSM merupakan salah satu produk
penghimpunan dana yang paling besar karena tabungan ini lebih murah
77

Ilhamoko (CS BSM Branch Office Belitang), Wawancara, Belitang, 05 April 2017
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dibandingkan dengan deposito yang nominal dana yang dibutuhkan untuk
menyimpan di bank besar dan akan habis ketika nasabah mengambilnya kembali
karena sudah jatuh tempo. Perbedaan produk Tabungan BSM dengan produk
lainnya yaitu berdasarkan jenis akadnya (mudharabah muthlaqah, wadiah, dan
wadiah yad dhamanah) dan karakteristiknya. Adapun Tabungan BSM
menggunakan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil). Tabungan BSM ini
merupakan salah satu produk untuk segmen pasar ritel atau konsumer karena
segmen ini lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam hal biaya yang
dikeluarkan untuk bagi hasil kecil. Selain itu, ketika semakin banyak nasabah,
maka keuntungan yang diperoleh bank semakin besar. Alasan lain masyarakat
memilih tabungan BSM karena sesuai syariah ini terbukti dari misi bank syariah
mandiri yaitu mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. Oleh
karena itu, Tabungan BSM merupakan produk utama dari BSM.
Tabungan BSM dilengkapi dengan BSM Card sebagai sarana untuk
melakukan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BSM, ATM Mandiri, ATM
Prima-BCA, ATM Bersama dan ATM Bankcard, pemindahbukuan antar rekening
BSM, transfer uang antar bank secara real time melalui jaringan ATM Bersama
dan Prima-BCA, pembayaran tagihan ponsel, Telkom, PLN dan IM2 di ATM
BSM, pembayaran zakat dan infaq di ATM BSM dan ATM Mandiri, dan layanan
informasi saldo dan penggantian PIN. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu
debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja lebih dari 20.000 merchant
yang menggunakan EDC Prima-BCA. Manfaat dan keuntungan lainnya yang
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didapat dari produk Tabungan BSM yaitu aman dan terjamin, online di seluruh
outlet BSM, dan setoran minimum berikutnya yang ringan.
Pembukaan rekening Tabungan BSM sudah dapat dilakukan hanya dengan
melakukan minimum setoran awal sebesar Rp 80.000,00. Dengan setoran tersebut,
tabungan ini sudah dilengkapi dengan BSM Card. Minimum setoran berikutnya
sebesar Rp 10.000,00. Sedangkan saldo minimum pada tabungan ini sebesar Rp
50.000,00 dan biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp 7.000,00.
Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah untuk produk Tabungan
BSM ini sebesar 66:34, artinya 66% untuk bank dan 34% untuk nasabah.
Proses registrasi untuk pembukaan rekening produk Tabungan BSM yaitu
calon nasabah mengunjungi Customer Service (CS). Kemudian CS memberikan
informasi mengenai produk-produk BSM, menjelaskan manfaat dan ciri-cirinya.
Untuk pembukaan rekening baru Tabungan BSM, CS membantu nasabah mengisi
formulir aplikasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah yaitu menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), membayar setoran awal minimum Rp 80.000,00
(Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan tanpa dikenakan biaya apa pun lagi. Buku
tabungan dan BSM card sudah bisa diambil saat itu juga setelah proses selesai.78
Dari kuesioner yang telah diberikan membuktikan bahwa nasabah yang
memilih tabungan BSM karena aman, sesuai syariah dan halal, kebanyakan dari
mereka beranggapan bahwa bank syariah sudah pasti syar’I dan juga jenis produk
yang ditawarkan juga didasari pada prinsip syariah.

78

Sumber Bank Syariah Mandiri Belitang
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Dari teori yang dikemukakan oleh Antonio dan Perwiratmaja mengatakan
bahwa bank yang beroperasi dengan sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang
dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya
yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut,
dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan
mengandung unsur-unsur riba.
Hal ini dibenarkan oleh Pak Dede Irawan, sebagai BOSM (Branch
Operation & Service Manager) BSM Branch Office Belitang. Beliau mengatakan
bahwa jika label sudah mengacu pada syariah sudah pasti nasabah beranggapan
bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan
pada bunga. Seperti halnya produk yang dimilki harus sesuai dengan syariah dan
memberikan yang terbaik agar menimbulkan rasa bangga bagi nasabah yang
menggunakan produk tersebut. Hal inilah yang perlu dijaga bank untuk membuat
nasabah yakin dan setia menggunakan produk-produk yang dimiliki BSM demi
menjaga kelangsungan hidup perusahaan.79
Selain produk-produk yang dimilki BSM yang perlu di lakukan bank
adalah memberikan pelayanan yang baik akan menjadi pengaruh yang besar bagi
perusahaan terutama BSM, sumber daya manusia yng baik untuk memberikan
pelayanan kepada nasabah dengan optimal tentu memberikan pandangan pertama
dan kesan yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di indonesia.
Kepercayan dan kepuasan pelayanan menjadi prioritas utama nasabah, hal ini
didukung dengan jawaban responden yang merasa puas dengan pelayanan
79

Dede Irawan (BOSM Belitang), Wawancara, Belitang, 07 April 2017
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pegawai BSM Belitang sebanyak 73,45% sehingga kecil kemungkinan untuk
pindah ke produk lain yang ditawarkan oleh pesaing.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Persepsi nasabah dalam memilih produk yang ada di BSM dipengaruhi
oleh informasi dari saudara/teman yang paling dominan, hal ini
dikarenakan memudahkan nasabah untuk cepat mengetahui produk-produk
BSM yang biasanya digunakan dari mulut kemulut, walaupun nasabah
hanya memahami produk yang mereka gunakan saja dan kurang
mengetahui produk-produk lainnya yang dimiliki BSM. Hal ini lah yang
membuat nasabah kurang berminat dalam memilih produk-prouk lainnya
karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah
terhadap produk-produk yang ada di bank syari’ah.
2. Dari jenis-jenis produk simpanan yang ada di BSM hanya Tabungan BSM
yang paling banyak diminati nasabah Bank Syariah Mandiri Belitang serta
alasan mereka memilih produk tersebut karna produk BSM sesuai syariah,
halal dan aman.
B.

Saran
1. Menambah kantor cabang pembantu maupun kantor kas serta menambah
jumlah ATM di Indonesia khususnya di daerah Belitang
2. Meningkatkan kegiatan promosi yang sudah dilakukan agar produk lebih
dapat bersaing dengan produk kompetitor. Karena selama ini citra (image)
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BSM di masyarakat sebagai bank yang diperuntukkan hanya untuk orang
Islam. Sehingga perlu promosi yang lebih gencar dan intensif lagi untuk
terus memperkenalkan produk-produk bank dengan mengembangkan
nilai-nilai syariah yang bersifat universal yaitu adanya aspek keadilan,
transparansi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi
secara umum dengan menerapkan sistem bagi hasil agar pangsa pasar
semakin luas dengan tidak dibatasi oleh keyakinan atau kepercayaan yang
dianut oleh masyarakat.
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