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ABSTRAK
Laporan magang ini berjudul Faktor-Faktor Nasabah Memilih Tabungan
pesiun Di bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sipin JAMBI. Dalam penulisan
laporan ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara dan studi pustaka. sedangkan metode analisis data yang digunakan
dalam tugas akhir ini adalah metode analisis deskripyif . Tujuan dari pembuatan
laporan magang ini adalah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi calon Nasabah memilih tabungan pension di Bank syriah
Mandiri (BSM) Kcp Sipin Jambi.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di dunia yang serba modern ini kehidupan dan kebutuhan masyarakat
semakin meningkat, Salah satunya dalam sektor jasa keuangan dan perbankan.
Karna melalui itu adalah salah satu faktor yang menunjang kehidupan ekonomi
dan kegiatan yang bersifat produktif sehingga masyarakat dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Sebuah bank bagi masyarakat merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan, bank sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat
seiring dengan berjalannya waktu. Indikator ini dapat dilihat dengan makin
luasnya berbagai lembaga keuangan.
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan
uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut
undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.1
Semakin pesatnya kemajuan jaman, masyarakat diberi kebebasan untuk
memilih antara bank syariah dan bank konvensional. Pengembangan sistem
perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking sistem
atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia

1

Kasmir, “Dasar-DasarPerbankan”( Jakarta :RajawaliPers, 2015), hlm 1

2

(API), untuk menghadirkan alternatife jasa perbankan yang semakin lengkap
kepada

masyarakat

Indonesia.Sistem

perbankan

syariah

dan

perbankan

konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih
luas

untuk

meningkatkan

kemampuan

pembiayaan

bagi

sektor-sektor

perekonomian nasional. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal
telah dimulai sebelum dikeluarkanya kerangka hukum formal sebagai landasan
operasional perbankan di Indonesia.Beberapa badan usaha pembiayaan nonbank
telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil
dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat
akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan
yang sesuai dengan syariah.2
Salah satu perbankan syariah yang hadir dan eksis di indonesia adalah Bank
Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme
usaha dengan nilai–nilai rohani yang melandasi oprasinya. Harmoni antara
idealisme usaha dan nilai – nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan
PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan di indonesia.
Adapun produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri pada saat sekarang ini
salah satunya adalah Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan
tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh
karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya.
Pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai
dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian

2

Yenniannorvivin, budiwahono. “AnalisisPerbandinganKinerjaKeuangan Bank
UmumSyariahDengan Bank UmumKonvensional di Indonesia”
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prematur atau kematian dini (kematian muda) di kemudian hari. Dengan
demikian, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan
setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat tetap total dan
meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan (55 tahun). 44
Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas
pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan
selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari
penghasilan lain. PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak
pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969
tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan
sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama
bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dasar pensiun yang dipakai
untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang
berhak diterima3
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan laporan magang ini
penulis tertarik untuk mengangkat judul FAKTOR-FAKTOR NASABAH
MEMILIH TABUNGAN PENSIUN DI BANK SYRIAH MANDIRI ( BSM )

1.2 Masalah Pokok Laporan
Bagaimana faktor yang mempengaruhi nasabah memilih tabungan pensiun
di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sipin Jambi.

3

ZaeniAsyhadie, Aspek-aspekHukumJaminanSosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT
RajaGrafindoPersada, 2008), hlm. 157
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.3.1.

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui alasan nasabah memilih tabungan pensiun di Bank
syariah Mandiri (BSM) KCP Sipin Jambi
1.3.2.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari hasil penulisan ini, maka yang menjadi manfaat
laporan ini adalah :
1. Bagi penulis, penelitian tugas akhir ini digunakan untuk syarat
memperoleh gelar Ahli Madya
2. Bagi bank Syariah Mandiri, penelitian ini diharapkan bisa
memberikan masukan positif bagi penerapan kebijakan mengenai prosedur
pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC SIPIN
JAMBI
3. Bagi UIN JAMBI , agar karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai
referensi maupun tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa
UIN JAMBI
1.4 Metode Penulisan
1.4.1.

Jenis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

5

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 4 “ hasil penelitian ini
berisi kutipan-kutipan dari data-data yang diambil dilapangan. Data tersebut
mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen
pribadi dan resmi, memo, gambar, dan rekam-rekam yang lainnya “ jenis
penelitian ini digunakan supaya dapat memberikan pemahaman dan penafsiran
yang relevan dari produk tabungan pensiun di BSM Kcp Sipin Jambi.
1.4.2.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan
menggunakan sumber data primer, dan dengan menggunakan teknik observasi
berperan serta,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data
yang relevan mengenai masalah-masalah ini, maka digunakan beberapa teknik
pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (observasi)
Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pecatatan fenomena yang
dilakukan secara sistematis.Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat
(partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat
merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang
yang menjadi saran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan
atau aktifitas yang bersanutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak
menutupi

dirinya

selaku

peneliti. Untuk

menyempurnakan

aktifitas

pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang
dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi,
4

Lexy J Moleong. Metodepenelitiankualitatif (Bandung : remajadosdakarya offset. 2005) Hal 4
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mendengarkan apa yang dikatakanya, mempertanyakan informasi yang
menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.5
2. Wawancara
Dalam melakukan wawancara adalah hendaknya ada fokus yang ingin
diketahui. Tidak ada salahnya untuk menggunakan pedoman wawacara,
namun hendaknya peneliti jangan sampai terikat dengan pedoman yang ada
mengingat dalam situasi yang sebenarnya akan sulit untuk selalu berpedoman
pada panduan yang ada. Terlebih lagi jika ada informasi yang menarik yang
keluar dari informan tanpa diduga sebelumnya. Tentunya dalam proses
penelitian dilapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. 6

3. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data diperoleh dari
data yang sudah ada atau tersedian. Dokumen-dokumen yang dapat berupa
deskripsi kerja, laporan tahunan, brousur informasi, buku, website, surat
kabar, transkip, gambar, dan dokumen-dokumen lain terkait dengan produk
tabungan pensiun7.

1.4.3.

5

Metode Anaisis

Burhan Bungin “ MetodologiPenelitianSosial&Ekonomi ( Jakarta : Kencana, cetakanpertama
2012) Hlm 142
6
Ibid Hlm 122
7
BasrowidanSuwandi, MemahamiPenelitianKualitatif, ( Jakarta : RienekaCipta, 2008 ) Hlm 158
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Data-data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi kemudian dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif,
yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Data-data
yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian ditafsirkan
secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori
atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temua. Analisis data dapat
dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :


Redukasi data yaitu proses penyeleksian dan pemilihan semua data atau

informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara,
observasi dan dokumentasi terkait implementasi program sosial bank Indonesia.
Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidakperlu, dan mengorganisasi sehingga interprestasi bias
ditarik.


Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang di peroleh dari

survey

dengan

sistema

tika

sesuai

dengan

pembahasan

yang

telah

direncanakan.penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan
menarikkesimpulan.
Menarik kesimpulana atau verifikasi yaitu melakukan interprestasi
secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah
sebagai hasil kesimpulan
1.5 Waktu dan Lokasi Magang
Kegiatan magang ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp
Sipin Jambi terhitung dari tanggal 09 Juli-31 Agustus 2018 dengan ketentuan
jam kerja sebagai berikut:

8

Senin – Jum’at

: Pukul 07.40 – 17.00 WIB

Jam Istirahat

: Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Sabtu – Minggu

: Libur

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan karya tulis ini, berikut
sajian sistematika dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan menghasilkan
penulisan dan penyusunan secara sistematis.
Bab I Berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran umum seputar
penelitian ini, sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari
latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan serta tahapan-tahapan
penelitian.
Bab II Berisi landasan teori penjelasan, Bank Syariah, Pembiayaan,
Pensiun dan Pembiayaan Pensiun
Bab III Berisi mengenai gambaran umum Bank Syariah Mandiri. Bab ini
menguraikan sejarah, letak geografis, visi dan misi struktur organisasi, dalam bab
ini pula berisi tentang hasil penilitian yang telah dilakukan, yaitu faktor-faktor
nasabah memilih tabungan pensiun di Bank Syariah (BSM) Kcp Sipin Jambi
Bab IV Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua
uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran,
khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tabungan pensiun.

9

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Definisi Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang
mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita
kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin
dimasa yang datang dilaksanakan diatas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa
disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar
harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau saling untuk
melakukan muamalat.8
Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan
atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau bedasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sedang pengertian syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan
hukum Islam.
Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara
dan operasinyamengikutiketentuan–ketentuansyariahIslam.Salahsatunyaunsur
Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga

8

A. Djazuli dan Yadli Yanuari, Lembaga – lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: Rajawali

Press, 2001), H 53
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keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa
dalam lau lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan
dengan prinsip–prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi
sesuai dengan prinsip–prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan–
ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, maka bank syariah
diharapkan dapat menghindari kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur riba
dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional
terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam
seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Hal
ini memilki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek
operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah
lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama
kesiapan semua pihak untuk berbagai termasuk dalam hal – hal keuntungan
dankerugian.
Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap
kehadiran sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara
Islam. Kehadiran bank syariah juga diharapkan dapat memberikan alternatif
bagimana masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini di
dominasi oleh sistem bunga.
2.2 Pembiayaan
1. Defenisi pembiayaan
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
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bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil 9. Besarnya jumlah pembiayaan yang
disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu
menyalurkan pembiayaan, sementara dana yang terhimpun dari simpanan
banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelola
pembiayaan harus dilakukan sebaik- baiknya.Menurut sifat penggunaanya
pembiayaan dapat dibagi menjadi duayaitu:
1.

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk
meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun
investasi.

2.Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhikebutuhan.10
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi
menjadi dua hal berikut,yaitu:
1.

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhan:
a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu
jumlahhasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu

9

Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publiser, 2006), H

10

MuhammadSyafi‟iAntonio,BankSyariahDariTeoriKePraktek,(Jakarta:GemaInsani.
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peningkatan kualitas atau mutu hasilproduksi.
b.

Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of
place dari suatubarang.

2.

Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan
barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang
erat kaitannya denganitu.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pihak
bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip
penilaian dalam pemberian pembiayaan antara lain:
1.

Character

Character ialah keadaan waktu atau sifat calon nasabah, baik dalam
kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian
terhadap

karakter

ini

adalah

mengetahui

sampai

sejauh

mana

iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan
perjanjian yang telah ditetapkan.
Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan
yangmendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank
bahwa calon nasabah mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang
positif dan koperatif. Disamping itu, nasabah juga mempunyai rasa tanggung
jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai
anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatanusahanya.

2. Capital
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Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon
nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi
kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih
yakin memberikan pembiayaan.
3. Capacity
Capacity ialah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam
mengelola usahanya, yang dapat dilihat dari pengalaman mengelola usahanya,
sejarah perusahaan yang pernah dikelola pernah mengalami masa sulit atau
tidak, dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Capacity ini merupakan
ukuran atau kemampuan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
4. Collateral
Collateral

ialah

barang

yang

diserahkan

oleh

nasabah

pembiayaan/debitur sebagai agunan/jaminan terhadap pembiayaan yang
diterimanya. Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko
kewajiban debitur kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis,
lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
5. Condition OfEconomy
Condition Of Economy ialah situasi dan kondisi ekonomi yang dikaitkan
dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung
dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi
dengan usaha calon nasabah.
Perlunya kehati-hatian ini diperintahkan secara tegas dalam undangundang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 23
disebutkan bahwa bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas

14

kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi
Seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS
menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh
keyakinan sebagaimana yang dimaksud, bank syariah dan/atau UUS wajib
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Selain
menggunakan instrumen 5C Principles, bank syariah juga diwajibkan
melakukan penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk
pembiayaan yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor antara lain: Prospek
usaha, Kinerja (Performance) nasabah, dan kemampuan membayar.
2.

TujuanPembiayaan

a. Pemilik
Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh
penghasilan atas dana yang ditananmkan pada bank tersebut.
b.Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang
dikelolanya.
c. Masyarakat
 Pemilikdana
Sebagaimana pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan
akan diperoleh bagi hasil.



Debitur yang bersangkutan
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna
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menjalankan

usahanya

(sektor

produktif)

atau

terbantu

untuk

mengadakan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif)


Masayarakat umumnya (konsumen)
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

d. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan
pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak
penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaanperusahaan).
e. Bank
Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan
dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan
meluas jaringan usahanya, sehingga semangkin banyak masyarakat yang dapat
dilayaninya.

2.3 Pembiayaan pensiun
1. Tabungan Pensiun
Pembiayan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas
pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna)
kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan
melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh Bank
setiap bulan (pensiunan bulan).
BSM tabungan pensiun merupakan simpanan dalam mata uang
Rupiah

beredasaarkan

prinsip

Mudharabah

Mutalaqah,

yang
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penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan
ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama bagi
pensiun pegawai negeri Indonesia.11
Dana pensiun menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana pensiun
adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun” Dengan demikian jelas bahwa yang
mengelola dana pensiun adalah perusahan yang memiliki badan hukum
seperti Bank umum atau asuransi jiwa.12
2. Akad Pembiayaan Pensiun
Akad yang digunakan dalam pembiyaan pensiun adalah akad
murabahah dan akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa
menyewasuatu barang atau objek yang dimilikin bank. Akad ijarah
digunakan apabila nasabah mengajukan pembiyaan untuk biaya
sekolah, seperti membeli peralatan sekolah dan membeli buku.
Sedangkan Akad murabahah adalah 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.Akad murabahah digunakan
untuk kebutuhan renovasi rumah, untuk modal kerja, untuk pebelian
kendaraan bermotor, dan lain-lain.
Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan akad murabahah
dalam pembiayaan pensiun, karena dalam praktik di Bank Syariah

11
12

https://www.cermati.com/tabungan-syariah/bsm-tabungan-pensiun
Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”(Jakarta : Rajawali pers, 2014), hlm 286
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Mandiri KC Sipin lebih sering menggunakan akad murabahah sebagai
akad dalam pembiayaan pensiun.
3. Jenis-jenis Pensiun
Proses Pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan
kebijaksanaan perusahan. Para penerima pensiun dapat memilih salah
satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat
dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang
ada13.
Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang
akan menghadapi pensiun antara lain
a. Pensiunan Normal
Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah
mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.
Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah
berusuia 55 Tahun dan 60Tahun untuk Profesi tertentu.
b. Pensiun Dipercepat
Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya
karena adanya pengurangan pegawai diperushan tersebut.
c. Pensiun Ditunda
Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawanyang
meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi
untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan

13

Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”(Jakarta : Rajawali pers, 2014), hlm 289
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tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia
pensiun tercapai.
d. Pensiun Cacat
Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih
disebabkan peserta mengalami kecelakaan shingga dianggap
tidak mampu lagi untuk dipekerjakan, pembayaran pensiun
biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal
dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun
normal.
4. Jenis-jenis Dana Pensiun
Menurut UU Nomor 11 tahun 1992, Dana pensiun dapat
digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu :
a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja
(DPPK) atau lembaga keeuangan (DPLK). Perusahan mempunyai
beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan
perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang
dapat dipilih tersebut antara lain :


Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.



Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh pensiun
lembaga keuangan lain.



Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi
kerja lain.
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Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi
kerja lainnya.

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan
dapat pula dilakukan oleh Bank umum atau angsuran jiwa setelah
mendapat pengesahan dari menteri keuangan (DPLK).
Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat dijalankan
adalah sebagai berikut
a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun
ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran
merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.
b. Program Pensiun Iuran pasti (PPIP)
Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan
kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh
karyawan dan perusahan pemberi kerja.
5. Keunggulan Dan Syarat Pengajuan Dana Pensiun di BSM KCP Sipin
Jambi
BSM tabungan pensiun merupakan simpanan dalam mata uang
Rupiah berdasarkan prinsip Mudharabah dan musyarokah, yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan
ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama bagi
pensiun pegawai negeri Indonesia.14

14

https://www.cermati.com/tabungan-syariah/bsm-tabungan-pensiun
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a. Keunggulan BSM Tabungan pensiun


Setoran pertama Rp 50.000.-



Membantu pengelolan keuangan nasabah



Biaya administrasi ringan



Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh
jaringan BSM



Diperuntungkan

bagi

pensiunan

pegawai

negri

Indonesia
b. Syarat pengajuan Tabungan pensiun


Calon debitur merupakan warga negara indonesia



Pensiun dan calon pensiun pegawai negri Sipil, Pejabat
Negara, Hakim, TNI, atau Polri.



Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen(
persero) yaitu : Veteran PKRI dan KNIP15



Usia minimal 17 tahun dan maximal 65 tahun

Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk syarat-syarat administrasi tabungan
pensiun di BSM yaitu :

15



Mengisi formulir



Kartu identitas asli (KTP/SIM/Paspor)



Fotocopy SK pensiun



Fotocopy NPWP



Fotocopy buku tabungan

http://e-klim.taspen.com/mservices/JKK/tentang.php?id=
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Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang
diterima dan ditanda tangani nasabah diatas materai.

6. Manfaat dan Tujuan Dana Pensiun
a. Manfaat dana pensiun
 Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh
fasilitas pembiayan
 Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan systam
pembayaran angsuran melalui potong langsung atas
pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.
b. Tujuan dana pensiun
Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelengarakan dana pensiun
bagi karyawan adalah sebagai berikut :


Memberi penghargaan kepada karyawannya yang telah
mengabdi di perusahan tersebut



Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat
menikmati

hasil

yang

diperoleh

setelah

bekerja

di

perusahannya.


Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat
menurunkan turn over karyawan.



Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas
sehari-hari



Meningkatkan citra perusahan di mata masyarakat dan perintah
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Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun. Manfaat yang diperoleh
dengan adanya pensiun adalah :


Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan
datang sesuai masa pensiun.



Memberi rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi
untuk bekerja

Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana
pensiun adalah :


Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan
dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.



Turut membantu dan mendukung program pemerintah

2.4. Definisi Metodologi
Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah
permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan
permasalahan penelitian.

Dalam Metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk
memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan
bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah.

Jika kita berpikir tentang kata “Metodologi”, itu adalah cara mencari atau
memecahkan masalah penelitian. (Research Institute Industrial, 2010).
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Dalam Metodologi, peneliti selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang
diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk
mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika penelitian
tidak

dilakukan

secara

sistematis

pada

masalah,

akan

lebih

sedikit

kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan atau
menjelajahi

pertanyaan

penelitian,

peneliti

akan

menghadapi

berbagai

permasalahan, dimana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika
menggunakan metodologi penelitian yang benar (Industrial Research Institute,
2010).

Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai, memberikan sebuah
ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara
bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian.

Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar
penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan di arah yang benar,
maka peneliti haruslah hati-hati dalam memilih metodologi. Sehingga proses
pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting di dalam proses
penelitian. Dengan kata lain; Metodologi berguna dalam rangka memetakan
pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil
penelitian yang dicapai nantinya.

Kesimpulan dari berbagai pengertian tentang metodologi di atas, menurut versi
statistikian adalah: metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam
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rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab
permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi.

Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti akan dapat mengambil
kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan.
Serta kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipercaya, sebab menggunakan
pengukuran-pengukuran secara scientific.16

16

https://www.statistikian.com/2016/11/metodologi-penelitian.html
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BAB III
PEMBAHASAN
3.1

Gambaran Umum Bank syariah Mandiri
3.1.1

Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, 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 Indonesia.
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank
(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 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).
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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.
23tanggal 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, 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.17
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

17

https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah
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karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan
sistem-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
Indonesian No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi
PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan
legaltersebut.
PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin
tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Seiring dengan
berjalannya

waktu

BSM

terus

menunjukkan

eksistensinya

dalam

menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan usia yang masih belia ini
sebagai Bank yang terpercaya dalam pengeleloaan dana masyarakat. Hal ini
terbukti dari proses pelayanan BSM yang kini secara operasional tergolong
memadai. Hal ini juga mengundang hujan atas penghargaan pada tahun 2010
BSM mendapat penghargaan atas strategi pengelolaan manajemen SDM
Award, kemudian BSM diberikan pnghargaan atas Bank Syariah terbaik versi
majalah investor dll.
PT. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia guna
menuju Indonesia yang lebih baik. Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu
sektor industri yang misalnya dalam hal pembiayaan dan asset perbankan syariah
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tumbuh lebih pesat dan dibandingkan perbankan umum sehingga market share
perbankan syariah terhadap perbankan umum senantiasa meningkat.
3.1.2

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi


Untuk Nasabah
BSM merupakan Bank pilihan yang memberikan manfaat,
menentramkan dan memakmurkan



Untuk Pegawai
BSM merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk
beramanah sekaligus berkarir profesional



Untuk Investor
Institut keuangan syariah Indonesia yang terpercaya terus
memberikan value berkesinambungan

c. Misi


Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata
industri yangberkesinambungan



Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi
yang melampaui harapan nasabah



Mengutamakan penghimpunan dana murah dan

penyaluran

pembiayaan pada segmenritel


Mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah universal



Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja
yangsehat
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Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.1.3

Logo Perusahaan

Logo baru Bank Syariah Mandiri tetap diambil dari pemilik saham
terbesar perusahaan tersebut yakni PT. Bank Syariah Mandiri. Logo baru
Bank Syariah Mandiri (tanpa kata bank) sejalan dengan kebijaksanaan Bank
Indonesia ke depan yang mengizinkan bank untuk menjual produk-produk non
bankseperti reksadana, bank insurance, dll, serta sejalan dengan rencana
pemilik saham Bank Mandiri Syariah yakni PT.bank mandiri, yang berencana
memiliki anak perusahaan non bank
Bentuk logo Bank Syariah Mandiri dengan huruf kecil melambangkan
sikap ramah dan rendah hati terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki,
menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati
(Costumer Focus). Warna huruf hijau tua melambangkan kesuburan,
pengembangan dan pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama.
Warna

hijau

tua

ini

juga

melambangkan

warisan

luhur,

stabilitas

(Command,memimpin), serius (Respect), tahan uji (Reliable), dasar pondasi
yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal yang dapat dipercaya,
kehormatan yang tinggi (Trust, Integrity) serta sebagai simbol dari spesialis
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(Profesionalism).
Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan financial di Asia.
Lengkungan emas sebagai metamorfosa dari sifat agile, progresif, pandangan
ke depan (excellent), fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan
yang akan datang.
Sedangkan untuk warna kuning emas menunjukkan

keagungan,

kemuliaan, kemakmuran dan kekayaan. Simbol ini menjadikan kita merasa
tajam perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang), aktif, kreatif dan
meriah, warna spiritual dan melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga
terkesan ramah, menyenangkan, nyaman serta diterima sebagai warna riang
yang

membuat perasaan bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan

menyala-nyala

3.2

Hasil Kegiatan Magang
3.2.1

Pembiayan Pensiun BSM Kcp Sipin Jambi

Pembiayaan pensiun Bank Syariah Mandiri Kcp Sipin Jambi merupakan
Fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada para pensiun
aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI/BUMN/BUMD atau pensiunan yang
menerima manfaat pensiun bulanan.
BSM tabungan pensiun merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah
beredasaarkan prinsip Mudharabah Mutalaqah, yang penarikannya dapat
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dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.
Produk ini merupakan hasil kerjasama bagi pensiun pegawai negeri Indonesia.18
a. Keunggulan BSM Tabungan pensiun di BSM Kcp Sipin Jambi


Setoran pertama Rp 50.000.-



Membantu pengelolan keuangan nasabah



Biaya administrasi ringan



Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh
jaringan BSM



Diperuntungkan

bagi

pensiunan

pegawai

negri

Indonesia
b. Syarat pengajuan Tabungan pensiun di BSM Kcp Sipin Jambi


Calon debitur merupakan warga negara indonesia



Pensiun dan calon pensiun pegawai negri Sipil, Pejabat
Negara, Hakim, TNI, atau Polri.



Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Tepen,
yaitu : Veteran PKRI dan KNIP



Usia maximal 65 tahun

Adapun dokumen yang harus disiapkn untuk syarat-syarat administrasi tabungan
pensiun di BSM yaitu :

18



Mengisi formulir



Kartu identitas asli (KTP/SIM/Paspor)



Fotocopy SK pensiun

.www.cermati.com/tabungan-syariah/bsm-tabungan-pensiun
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Fotocopy NPWP



Fotocopy buku tabungan



Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang
diterima dan ditanda tangani nasabah diatas materai.
3.2.2 Sejarah Tabungan Pensiun.
Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya

sudah lanjut dan harus diberhentikan,ataupun atas permintaan sendiri (pension
muda). Seseorang yang pensiunbiasanya berhak atas dana pensiun atau pesangon.
Jika mendapatkan pensiun, maka ai tetap dana pensiun sampai meninggal dunia.
Sebelumnya mari kita mengenal apa itu dana pensiun, dana pensiun adalah
badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan,
memanfaatkan pensiun. Dana pensiun di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis
berdasarkan UU No. 11 tahun 1992, yaitu:
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja
Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan
karyawan, selaku pendiri, untuk penyelenggaraan program pensiun
manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan
sebagian atau seluruh karyawannya

sebagai peserta, dan yang

menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun
iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada
rumus yang dikaitkan dengan keuangan pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
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Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan,
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun
pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang
bersangkutan.19

3.2.3 Faktor-Faktor Nasabah Memilih Tabungan Pensiun di BSM Kcp
Sipin Jambi
Terdapat banyak faktor yang sebenarnya mendasari seorang konsumen
untuk melakukan keputusan memilih tabungan pensiun di BSM Kcp Sipin
Jambir, namun dalam penelitian ini hanya digunakan faktor harga, promosi,
kualitas layanan, tingkat margin dan aspek/alasan syariah.
1.

Harga

Harga terkadang digunakan untuk menilai kualitas sebuah produk/jasa yang
ingin dibeli. Harga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan konsumen
dalam menentukan keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa
(Kotler, 2001: 23). Sedangkan menurut Gitosudarmo dalam Muanas (2014:43),
harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang
dan jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduannya.Harga mempengaruhi
keputusan pembelian karena nasabah biasanya akan membandingkan harga
terlebih dahulu dan mencari yang paling sesuai dengan kondisi finansial mereka,
selain itu nasabah akan menilai terlebih dahulu apakah harga yang ditawarkan
sesuai dengan manfaat yang didapat.
19

https://www.pdplk.com/tentang-kami/sejarah-singkat.html
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Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler dalam Zulaicha, Rusda dan Irawati
(2016) mengklasifikasikan harga menjadi empat variabel yaitu :



Flexibility
Fleksibilitas dapat digunakan dengan menetapkan harga yang berbeda pada
pasar yang berlainan atas dasar lokasi geografis, waktu penyampaian atau
pengiriman atau kompleksitas produk yangdiharapkan.



PriceLevel
Diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu penetapan harga di atas pasar,
sama dengan pasar atau di bawah harga pasar.



Discount
Discount merupakan potongan harga yang diberikan dari penjual kepada
pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang
menyenangkan bagi penjual.



Allowances
Sama seperti diskon, allowance juga merupakan pengurangan dari harga
menurut daftar kepada pembeli karena adanya aktivitas-aktivitas tertentu.

2.

Promosi
Promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal

dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku
pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi
pembeli dan tetap mengingat produk tersebut (Laksana, 2008:133). Sangadji dan
Sopiah (2013: 18) mendefinisikan promosi sebagai kegiatan yang bertujuan
untuk mendorong permintaan konsumen atas produk yang ditawarkan produsen
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atau penjual.Kesimpulan pada teori – teori diatas, promosi merupakan kegiatan
yang dilakukan penjual kepada pembeli untuk mengubah sikap dan tingkah
pembeli yang bertujuan untuk mendorong permintaan pembeli atas produk yang
ditawarkan.
A. JenisPromosi
Dalam kegiatan promosi dibutuhkan empat sarana yaitu (Laksana,
2008:147) :
1) Periklanan
Iklan menurut Kotler (2001:578) adalah segala bentuk penyajian non
personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang
memerlukan pembayaran. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengiklanan
dilakukan perusahaan yang beriklan ke berbagai target pasar (konsumen).
Faktor kunci utama periklanan adalah iklan harus menggugah perhatian calon
konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, kemudian
para konsumen dibuat untuk memerhatikan produk yang memberikan manfaat
atau alasan bagi mereka untuk membeli dan mengingatkan kembali apa alasan
konsumen membeli produk (Hermawan, 2012:72)

2) Promosi penjualan
Promosi penjualan merupakan kegiatan penjualan yang bersifat jangka
pendek dan tidak dilakukan secara tidak rutin yang ditujukan untuk mendorong
lebih kuat mempercepat respon pasar yang ditargetkan sebagai alat promosi
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lainnya dengan menggunakan bentuk yang berbeda.
3) Penjualan tatapmuka
Penjualan tatap muka adalah antara presentasi lisan dalam suatu
percakapan antara penjual dengan pembeli satu atau lebih calon pembeli untuk
tujuan penciptakan penjualan.
4) Publisitas
Publisitas adalah ruang editorial yang terdapat disemua media yang dibaca,
dilihat atau didengar untuk membantu mencapai tujuan- tujuan penjualan dan
tidak dibayar. Publisitas disebut juga hubungan masyarakat atau public relation.
B.Promosi Produk Pembiayaan Pensiun BSM Kcp Sipin Jambi
1. Kanvasing (PembagianBrosur)
BSM Kcp Sipin Jambi sering sekali melakukan kanvasing di berbagai
tempat, dengan tujuan untuk memberi pengertian serta menginformasikan
produk-produk yang ada di BSM Kcp Sipin Jambi. Kanvasing dilakukan tidak
secara random melainkan menggunakan segmentasi pasar sesuai produk yang
dibutuhkan calon nasabah. Selain itu kanvasing ini bertujuan langsung untutk
memberikan pengarahan langsung tentang produk pembiayaan pensiun ke
calonnasabah.

2. MembukaGerai/stand
BSM Kcp Sipin Jambi setiap awal bulan membuka gerai di tempat –
tempat yang strategi atau adanya acara tertentu yang telah bekerja sama dengan
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Lembaga lainya. Awalnya tentu pihak BSM akan menawarkan tabungan
setelah itu menawarkan produk pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.
a.

Promosi Penjualan
Selain menyebarkan brosur, BSM Kcp Sipin Jambi biasanya memberikan

special price atau potongan harga untuk produk pembiayaan khususnya
pembiayaan pensiun, tujuannya agar calon nasabah segera deal dalam
melakukan take over pembiayaannya ke BSM Kcp Sipin Jambi. Promosi
penjualan juga bisa berbentuk reward kepada nasabah dengan memberikan
kalender, jam dinding, marchendese berupa mug, boneka, kaos dengan simbol
Bank Syariah Mandiri agar selalu terkenang di hati nasabah dan calon nasabah
bisa melakukan pembiayaan di BSM Kcp Sipin Jambi.
b.

Penjualan Perseorangan (PersonalSelling)
Penjualan perseorangan (personal selling) merupakan bentuk komunikasi

antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan dan melakukan
persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan.
Program personal selling dilakukan langsung oleh marketing pensiunan BSM
KCP Wonosari yang langsung mendatangi alamat calon nasabah guna
mempromosikan produk pensiunan.
Biasanya marketing pensiunan menjelaskan segala keunggulan Bank
Syariah Mandiri, diantaranya :



Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah terbesar
diIndonesia



Bank Umum Syariah yang telah bekerja sama denganTaspen
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c.



BSM KCP Wonosari memberikan angsuran lebihringan



Bank Syariah Mandiri memiliki jaringan cabangterluas



Mempromosikan penawaran umroh danhaji

Sosialisasi di berbagaiorganisasi
BSM Kcp Sipin Jambi dengan tim marketing pensiunan pernah terjun

langsung mengikuti suatu organisasi – organisasi yang notabennya adalah orang –
orang pensiunan. Maka pada acara tersebut tim marketing pensiunan juga
memberikan pengarahan serta memberikan informasi tentang produk pembiayaan
pensiun BSM KCP Sipin Jambi guna strategi pemasaran.
3.

Kualitas pelayanan

Menurut Kotler (2002: 73) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan. Menurut pendapat Tjiptono (2001: 34),
Pelayanan adalah sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan
konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan
konsumen. Selain itu, definisi pelayanan menurut Kotler (2002: 83) adalah
setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada
pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan
kepemilikanapapun.
Pelayanan adalah kegiatan yang dapat didefinisikan secara tersendiri
yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (intangible), yang merupakan
pemenuhan kebutuhan, dan tidak harus terikat penjual produk atau jasa lain.
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Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya bersifat intangible (tidak
berwujud fisik) dan tidak menghasilkan sesuatu (Stantom, 1996: 220).
Memberikan kualitas dan pelayanan pelanggan yang superior secara
konsisten akan memungkinkan perusahaan membangun sejumlah kekuatan
penting seperti rintangan yang masuk pesaing, loyalitas pelanggan, produk yang
terbedakan, biaya pemasaran yang lebih rendah, dan harga yang lebih tinggi
(Wijaya, 2011: 24).
Layanan konsumen bukan sekedar melayani, namun merupakan upaya
untuk membangun suatu kerja sama jangka panjang dengan prinsip saling
menguntungkan. Proses ini sudah dimulai sejak sebelum terjadi transaksi
hingga tahap evaluasi setelah transaksi. Pelayanan yang baik adalah bagaimana
mengerti keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah dimata
konsumen.
a. Jenis Pelayanan
Menurut Tjiptono (2002: 58) pelayanan terdiri dari empat unsur pokok,
yang terdiri dari :


Kecepatan

Kemampuan karyawan secara profesional untuk memberikan pelayanan tepat
waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


Ketepatan

Dalam melayani kebutuhan konsumen dan mengatasi permasalahan yang
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didapat oleh konsumen sesuai dengan harapan pelanggan tersebut.


Keramahan

Keramahan adalah kepekaan yang dimiliki oleh karyawan (cepat tanggap) dan
sikap sopan serta keluwesan dalam berkomunikasi dengan pelanggan.


Kenyamanan

Rasa nyaman yang ditimbulkan oleh suasana yang diciptakan oleh karyawan dan
kebersihan baik didalam maupun diluar gedung
b. Dimensi Pelayanan
Dalam studinya Parasuraman (1988:23) menyimpulkan terdapat 5 (lima)
dimensi
Services Quality (dimensi kualitas pelayanan ):


Tampilan Fisik(Tangibles)

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak
eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan
dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang
diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik (gedung, dan lain
sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta
penampilan pegawainya.
Tangibles juga berkaitan dengan strategi tindakan yang layak dilakukan adalah
menjaga ruang kerja terlebih berhadapan langsung dengan pelanggan agar
selalu tertata rapi, selain itu menyusun barang – barang dengan teratur serta
berperilaku dan berpakaian secara profesional juga harus diperhatikan. Contoh
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dari penerapan Tampilan Fisik (Tangibles) di Bank Syriah Mandiri KCP
Wonosari yaitu penampilan yang rapidan profesonal yang diterapkan para
pegawai serta kantor pelayanan yang nyaman dan fasilitas yang lengkap dan
memadai.


Keandalan(Reliability)

Kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan
secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan
yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan
tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.
Keandalan (Reliability) salah satunya janji yang diberikan bank kepada nasabah
untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu, dilakukan sesuai yang
telahdijanjikan


Daya Tanggap(Responsiveness)

Suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat
(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang
jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas
menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. Daya tanggap
(Responsiveness) yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari
salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan dalam mengatasi masalah
nasabah secara cepat dan tanggap dan kecepatan bank dalam memberikan
informasi kepada nasabah.


Jaminan (Assurance)
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Assurance mencakup jaminan kompetensi, dapat dipercaya, kejujuran pemberi
jasa, pemilikan kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan
jasa, dan kredibilitas. Salah satunya Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari
memberikan kemampuan kepada pegawainya agar menumbuhkan rasa percaya
dan rasa aman nasabah kepada bank dan kesopanan pegawai bank dalam
melayani nasabah.


Empati (Empathy)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang
diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan
konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan
pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara
spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.
Salah satu pelayanan empati yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP
Wonosari yaitu menangani masalah nasabah dengan serius dalam berupaya
memahami dan membantu kebutuhan nasabah.
3.

TingkatMargin

Margin adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan
keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang. Margin tidak sama dengan
bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat
berubah ditengah jalan. Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang
diterapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah
hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara
bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim, 2010:280)
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Tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah
permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah dari
pada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin
kompetitif. Sehingga apabila margin keuntungan meningkat maka harga obyek
transaksi juga meningkat, sehingga keinginan atau kemampuan masyarakat untuk
melaksanakan kegiatan pembiayaan murabahah, akan menurun dan permintaan
pembiayaan pada lembaga keuangan syariah juga akan mengalami penurunan.
Margin (keuntungan) dalam murabahah adalah sejumlah uang yang
dibayarkan sebagai keuntungan bank atas terjadinya jual beli dengan nasabah,
dimana uang tersebut harus dibayarkan oleh penerima pembiayaan (nasabah)
kepada bank sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama.
Keuntungan yang diperoleh bank tersebut disebut pendapatan margin
murabahah. Margin digunakan agar terciptanya keadilan dalam memperoleh
keuntungan baik untuk pihak nasabah maupun pihak bank (Sumiyanto,
2008:160).
Dengan

demikian

berdasarkan

beberapa

pengertian

diatas

dapat

disimpulkan, margin merupakan presentase yang ditetapkan yang telah
ditentukan di awal dalam memperoleh keuntungan baik pihak lembaga maupun
mitra.
Indikator TingkatMargin
Menurut Sumiyanto (2008 :161) , indikator-indikator margin keuntungan adalah:
 Tidak Memberatkan, yaitu Margin yang ditetapkan bank tidak
memberatkan nasabah untuk melakukanpembiayaan.
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 Keunggulan Kompetitif, yaitu memiliki keunggulan kompetitif
karena marginrendah
 Memudahkan Perhitungan, yaitu margin yang ditetapkan
memudahkan untuk perhitunganharga
 Margin yang ditetapkan bank sebanding dengan hargapasaran
 Mudah Mengajukan Pembiayaan, yaitu nasabah merasa mudah
untuk mengajukan pembiayaankembali
 Kelancaran, yaitu kelancaran dalam melakukan angsuran
membuat

nasabah

mudah

dalam

mengajukan

pembiayaankembali
 Karakteristik yang berbeda, yaitu Harga jual yang ditetapkan
bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan
bankkonvensional
4.

Aspek/alasanSyariah

Nasabah tertarik menggunakan jasa pada lembaga keuangan yang berbasis
syariah, karena adanya asas keagamaan yang dipandang lebih baik daripada
lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan tidak adanya unsur riba,
sehingga memberikan efek psikologis dimana nasabah merasa lebih mantab
karena tidak berhubungan dengan riba yang jelas diharamkan dalam Islam (Jatun
dan Magnadi, 2015:4).
Sistem syariah adalah suatu sistem yang menganut unsur-unsur agama
Islam, ekonomi Islam menolak sistem bunga karena dianggap riba. Prinsip
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utama yang dianut didalamnya adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai
bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang syah menurut syariah dan
memberikan bagi hasil sebagai pengganti bunga sesuai akad perjanjian
(Muhammad, 2008 ; 95)
Sistem keuangan dalam lembaga keuangan merupakan bagian dari konsep
yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya memperkenalkan
system nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Syariah sendiri
mengacu pada hukum dan cara hidup yang ditentukan oleh Allah SWT bagi
hamba-Nya. Syariah ini meliputi ideologi dan keyakinan, perilaku dan tata
krama, dan hal-hal praktis sehari-hari, termasuk salah satunya dalam kegiatan
ekonomi. Islam dapat dianggap sebagai merek tersendiri. (Widiastuti,
2010:12).
Indikator Aspek/alasan syariah berdasarkan penelitian Lestari (2015) yaitu:


Kepatuhanagama

Karena Bank syraiah sesuai dengan prinsip Islam/ kepatuhan agama, diyakini
nasabah lebih menetramkan dan tidak melanggar ketentuan syariat.


Bisnis dijalankan dengan cara yanghalal

Adanya bisnis yang transparan dan sumber dana berasal dari funder yang halal


Tidak ada unsurriba

Tidak ada unsur riba yang ada di bank konvensional dimana nasabah diwajibkan
membayar bunga yang dihitung dari jumlah nominal pinjaman.

5.

FaktorSosial
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Menurut Kotler dan Keller dalam Santoso dan Purwanti (2013), Faktor sosial
merupakan sekelompok orang yang sama – sama mempertimbangkan secara dekat
persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara terus–
menerus bersosialisasi diantara mereka sendiri, baik secara formal atau informal.
Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti
kelompok acuan, keluarga, serta peran danstatus Indikator Faktor sosial
berdasarkan penelitian Santoso dan Purwanti (2013):



KelompokAcuan

Menurut Kotler (2005:206), kelompok acuan seseorang terdiri dari semua
kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap
atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap
seseorang dinamakan kelompok keanggotaan, sedangkan kelompok yang
memiliki

pengaruh

tidak

langsung

terhadap

seseorang

dinamakan

kelompokaspirasional.


Keluarga

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting
dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer
yangpaling berpengaruh. Bahkan, jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara
mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli
dapat tetap signifikan. (Kotler, 2005:207)


Peran danStatus

Seseorang berpartisipasi kedalam banyak kelompok sepanjang hidupnya.
Kedudukan orang tersebut di masing-masing kelompok dapat ditentukan
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berdasarkan peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan
dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Orangorang memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan status
mereka di masyarakat. Oleh karena itu pemasar harus menyadari potensi
simbol status dari produk dan merek. (Kotler, 2005:209)

6.

FaktorPsikologis

Menurut Kotler (2005:215), Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan
untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi,
merumuskan fikiran dan pendapat dalam mengambil tindakan. Sedangkan
menurut Fauzi, Yulianto dan Sunarti (2016), psikologi konsumen merupakan ilmu
yang mempelajari sifat jiwa dari perilaku pembelian yang bersifat abstrak.
Manusia yang memiliki gejala-gejala jiwa berdasarkan tingkah lakunya dijadikan
sebagai objek yang diteliti dan kepribadian menjadi titik fokus di dalam studi
psikologi konsumen.
a.

Indikator FaktorPsikologi

Menurut Kotler (2005:215), pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh
empat faktor psikologis utama,yaitu:


Motivasi

Motivasi merupakan suatu penggerak atau dorongan dalam diri seseorang untuk
melakukan dan mencapai suatu tujuan. Seseorang memiliki banyak kebutuhan
pada waktu tertentu


Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang yang

48

termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi
tertentu. Menurut Setiadi (2003:47) , kata kunci dalam definisi persepsi adalah
individu. Setiap orang akan memandang situasi dengan cara yang berbeda, orang
dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama. Persepsi memiliki
sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan
lingkungan disekitarnya.


Pembelajaran

Pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan,
petunjuk bertindak, tanggapan, dan penguatan. Teori pembelajaran mengajarkan
pada para pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan atas sebuah
produk dengan mengaitkannya pada dorongan yang kuat, menggunaka petunjuk
yang memberikan motivasi, dan memberikan penguatan yang positif. (Kotler,
2005:217)


Keyakinan danSikap

Menurut Kotler (2005:218), Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang
dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk
atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Sikap adalah
evaluasi, perasaan emosi, dan kecenderungan tindakan yan menguntungkan
atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang terhadap objek
atau gagasan tertentu. Sikap menyebabkan orang berperilaku cukup konsisten
terhadap objek yang serupa
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu sebagai
berikut :
1.Pembiayaan Pensiun Bank Syariah mandiri Kantor cabang Sipin
Jambi merupakan fasilitas pembiayan yang diberikan Bank Syariah
Mandiri kepada para pensiun Apratur Sipil Negara (ASN) /POLR
I/TNI /BUMN /BUMD atau pensiunan yang menerima manfaat
pensiun bulaan.
2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prosespengambilan keputusan
dalam keputusan nasabah memilih tabungan pensiun di BSM Kcp
Sipin Jambi yaitu faktor aspek Syariah, faktor kualitas pelayanan,
Faktor harga Faktor psikologi, faktor promosi

4.2

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :
1. Bagi pihak BSM lebih mendekatkan diri lagi dengan masyarakat
agar masyarakat dapat membedakan pembiayan pensiun di Bank
Syariah dengan yang ada di Bank Konvensional.
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambah faktor-faktor
lain yang tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini
3.
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