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MOTTO

... ِين َءا َم ُن َٰٓو ْا أَ ۡوفُو ْا ِب ۡٱل ُعقُو ِۚ ِد
َ ََٰٓيأ َ ُّي َها ٱلَّذ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,....”1

1

Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Pustaka
Agung Harapan, 2006), hal.595.

v

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :
1. Almarhum Kedua orang tua: Abdullah dan Naimah (yang melahirkan
dan

selalui

mendapatkan

memberikan

doanya

pengampunan,

rahmat

kepadaku,
dan

kasih

semoga
sayang

beliau
serta

mendapatkan surganya Allah SWT).
2. Istriku Andi Zakiah, anak-anakku Andi Nilna Tsuroya Musytaqia, Andi
Muhammad Abduh Ramadhan, Andi Cahaya Mutmainnah.
3. Pimpinan dan Rekan Kerja di Kampus STAI An-Nadwah Kuala
Tungkal, terkhusus untuk Ketua STAI An-Nadwah Kuala Tungkal yang
berkenan memberikan kesempatan belajar dan membiayai proses
kuliah S.2 ini.
4. Keluarga Besarku (Kakak, Abang dan Kakak Ipar dan Keponakankeponakan).
5. Rekan-rekan angkatan 2014 Konsentrasi Perbankan dan Lembaga
Keuangan Syariah.

vi

ABSTRAK
Mustakim : Pemahaman
Nasabah
pada
Kontrak
Pembiayaan
Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya Pada KCP.
Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal, Tesis, Ekonomi
Islam/Perbankan
dan
Lembaga
Keuangan
Syariah,
Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
Kontrak merupakan yang sangat penting dari transaksi tanpa kontrak
transaksi batal secara hukum, munculnya problematika maupun sengketa
dalam kontrak dikarenakan adanya kekurang cermatan dalam berkontrak.
Oleh karena itu pada penelitian ini mengkaji tentang proses pembiayaan,
pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan dan penyelesaian
permasalahannya, kendala serta upayanya, dan dalam perspektif bank.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap tekhnik
analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data,
sedangkan
pengecekan
keterpercayaan
data
dilakukan
dengan
perpanjangan keikutsertaan, ketelitian pengamatan, triangulasi, dan
melakukan konsultasi ke pembimbing.
Penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan yaitu: 1). Semua
tahapan pembiayaan sangat penting diketahui oleh nasabah pembiayaan.
2).Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan ada bersifat mengeluh,
pemahaman selektif dan clause. 3). Kendala yang terjadi pada nasabah
dalam pemahaman kontrak pembiayaan yang utamaialahingin cepat cair
sehingga tanda tangan saja, tidak membaca dan tidakmencari informasi yang
jelas sebelum kontrak, dan salinan kontrak tidak diberikan, hanya tanda
terima berkas yang diberikan, ada kebiasaan pegawai tidak sampai tuntas
proses kontraknya (pindah-pindah bank): Kendala utama penyelesaian
permasalahan pemahaman kontrak pembiayaan pada nasabah yang
kecewa; memutuskan pindah ke bank lain, dan bercerita dengan rekan
sejawat. 4). Bank telah berupaya memberikan pemahaman kontrak yakni
melaksanakan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan, dan kendalanya
utamanya ialah Nasabah menginginkan cepat cair dan langsung dapat
memakai dananya, dan tidak menyimak dengan baik proses kontrak.
Kecermatan dan ketelitian dalam kontrak menjadi wajib bagi setiap
nasabah, Nasabah harus meningkatkan usaha untuk memperoleh informasi
yang seakurat mungkin, Sebaiknya kebiasaan buka tutup kontrak dapat
dikurangi, harus ada keinginan baik kedua belah pihak dan berkonsultasi
atau meminta bantuan kepada lembaga swasta dan mengadu kepengadilan,
bank harus menyampaikan titik permasalahan yang sering terjadi agar
nasabah terfokus pada hal tersebut agar kedua belah pihak tidak saling
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bertengkar dikemudian hari. Pihak bank harus tetap mengedepankan aspek
religiusitas dalam penyelesaian masalah, Harus ada lembaga swasta yang
dapat membantu nasabah memberikan pemahaman kontrak pembiayaan
atau memperjuangkan hak-nasabah, sebelum masalah sampai kepengadilan
atau justifikasi nasabah atas ketidak syariah bank syariah.
.
Kata Kunci : pemahaman dan penyelesaian masalah, kontrak pembiayaan
murabahah.
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ABSTRACT
Mustakim: Customer Understanding of Financing Contracts Murabahah
and Settlement of Problems with KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala
Tungkal, Thesis, Islamic Economics / Banking and Islamic Financial
Institutions, Postgraduate UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
The concept of the contract and everything related to it becomes important to
know by anyone who will enter into an agreement (contract) such as entering
into an investment contract or doing business using sharia principles. The
emergence of problems and disputes in contracts due to lack of careful
observations of the contract, or because of the bad faith of one of the parties.
Therefore this study examines the financing process, customer understanding
of financing contracts and problem solving, constraints and efforts, and in the
bank's perspective..
This research is a qualitative study using data collection methods of
observation, interviews, and documentation. The data analysis technique
phase includes data reduction, data presentation and data verification, while
checking the reliability of the data is carried out by extending participation,
observing accuracy, triangulating, and consulting to the supervisor.
This study produced four conclusions, namely: 1). All stages of financing are
very important to be known by the customer. financing. 2). Customers'
understanding of financing contracts is complaining, selective understanding
and clause. 3). Constraints that occur in the customer in understanding the
main financing contract is to want to be liquid quickly so that only signatures,
do not read and do not look for clear information before the contract, and a
copy of the contract is not given, only receipt of the file given, there is a habit
of employees not to complete the contract process (bank move-over): The
main obstacle for solving the problem is understanding of the financing
contract for disappointed customers; decided to move to another bank, and
told a colleague. 4). The Bank has tried to provide an understanding of the
contract that is implementing the Standard Operating Procedures for
Financing, and the main obstacle is that the Customer wants to liquidate
quickly and can directly use the funds, and does not listen well to the contract
process.
Accuracy and accuracy in the contract becomes mandatory for every
customer, the Customer must increase efforts to obtain information as
accurate as possible. The habit of opening and closing of contracts can be
reduced, there must be goodwill of both parties and consult or ask for help
from private institutions and complain to the court, banks must address the
x

point of the problem that often occurs so that customers are focused on it so
that both parties do not fight each other in the future. The bank must continue
to prioritize the aspect of religiosity in solving problems. There must be a
private institution that can help customers provide understanding of financing
contracts or fight for customer rights, before the problem comes to justice or
customer justification for sharia bank sharia.
Keywords: understanding
murabahah.

and

problem

xi

solving,

financing

contracts

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil „alamin Allahumma Shalli‟ala Syaidina Muhammad
Shallahu‟alaihi Wasallam Wa‟ala Alihi Wasahbihi Ajmain.
Penulisan

tesis

ini,

dilandasi

beberapa

kajian

literatur

yang

berhubungan kontrak, penyelesaian masalah pembiayan murabahah.
Tesis ini ditulis berdasarkan pada penelitian lapangan dengan judul:
Pemahaman

Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan

Murabahah

dan

Penyelesaian Permasalahannya Pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala
Tungkal.
Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Magister (S2) Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan dan
Lembaga Keuanga Syariah pada PPs UIN STS Jambi. Selama proses
penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan kontribusi baik
langsung maupun tidak lansung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Su‟aidi, MA., PhD selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M.Ag selaku Direktur
Pascasarjana IAIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A. Wakil Direktur Pascasarjana UIN
STS Jambi.
4. Bapak Dr. Bahrul Ma‟ani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam
Pascasarjana UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Novi Mubyarto, M.E. selaku Pembimbing I dan H. Hermanto
Harun, Lc., M.HI., P.hD. selaku Pembimbing II.
6. Bapak Kesbanglinmas Provinsi Jambi dan kepala Dinas Bina Kesbang
Provinsi Jambi yang telah memberikan izin penelitian
7. Direktur Bank Syariah Mandiri KPC. Kuala Tungkal beserta stafnya.

xii

8. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN STS Jambi
9. Bapak dan Ibu staf Pascasarjana UIN STS Jambi
10. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN STS Jambi
11. Semua yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu
Penulis menyadari masih banayak sekali terdapat kekurangan pada
penulisan tesis ini, oleh karena itu saran dan kritikan guna penyempurnaan
tesis ini, akan penulis terima, semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca
sekalian. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 22 Juni 2020
Penulis

MUSTAKIM
NIM : MLK.14.2008

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
LEMBAR LOGO ....................................................................................
ii
HALAMAN NOTA DINAS ...................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS TESIS ............................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... v
HALAMAN MOTTO ............................................................................... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii
ABSTRAK ............................................................................................. viii
ABSTRACT............................................................................................ x
KATA PENGANTAR ............................................................................. xii
DAFTAR ISI .......................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xviii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xix
LITERASI .............................................................................................. xx

BAB I.

PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................... 11
C. Fokus Penelitian .............................................................. 12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunanaan Penelitian ................ 12

BAB II.

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN ................
A. Landasan Teori, Konstruks dan Indikator
Masing-Masing Tema
Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan dan
Penyelesaian Permasalahannya pada
KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal.......................
1. Landasan dan Konstruks Teori ..................................
a. Teori Pemahaman ...............................................
b. Nasabah...............................................................
c. Kontrak.................................................................
d. Pembiayaan .........................................................
e. Permasalahan Pemahaman Kontrak
Pembiayaan .........................................................
f. Penyelesaian Permasalahan Kontrak
Pembiayaan .........................................................
2. Simpul Teori dan Indikator masing-masing tema .......
a. Simpul Teori ........................................................
b.

Indikator Masing-Masing Tema .................................

14

14
14
14
20
29
43
61
65
66
66
68

B. Penelitian Relevan ........................................................... 70

xiv

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .................................................
A. Pendekatan Penelitian .....................................................
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian ................................
C. Jenis dan Sumber Data ...................................................
D. Teknik Pengumpulan Data ...............................................
E. Teknik Analisis Data ........................................................
F. Uji Keterpercayaan Data (trushworthines)92

83
83
84
85
87
89

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN
DAN ANASLISIS HASIL PENELITIAN ................................... 96
A. Deskripsi Lokasi Penenlitian ............................................ 96
1. Sejarah Pendirian Bank Syari’ah Mandiri .................. 96
2. Tujuan Pendirian Bank Syari’ah Mandiri .................... 99
3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan ............................ 99
4. Budaya Perusahaan ................................................... 100
5. Profil Perusahaan ...................................................... 101
6. Struktur Organisasi .................................................... 101
7. Keadaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Syari’ah ..
Mandiri cabang KualaTungkal .................................... 106
8. Sarana dan Prasarana Perusahan ............................. 107
9. Produk-produk Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala
Tungkal....................................................................... 108
B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian
Pemahaman Kontrak dalam Perspektif Nasabah dan
Penyelesaian Masalah Pembiayaan Murabahah pada
KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal ...................... 120
1. Proses Pembiayaan dalam Perspektif Nasabah......... 120
2. Pemahaman Nasabah Pada Kontrak Pembiayaan
Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya pada
KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal ................ 127
a. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahannya
pada nasabah yang telah menutup kontraknya
dengan kecewa ................................................... 128
b. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahannya
pada mantan nasabah yang tidak kecewa .......... 132
c. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahannya
pada nasabah yang masih dalam proses
pembiayaan.......................................................... 134

xv

3. Kendala Pemahaman Nasabah pada
Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian
Permasalahannya ...................................................... 136
a. Kendala pemahaman nasabah pada
kontrak pembiayaan murabahah dan penyelesaian
permasalahannya nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan kecewa.................................. 137
a. Kendala pemahaman nasabah pada
kontrak pembiayaan murabahah dan penyelesaian
permasalahan pada nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan tidak kecewa ......................... 143
b. Kendala dan upaya pemahaman nasabah pada
kontrak pembiayaan murabahah dan penyelesaian
permasalahannya pada nasabah yang masih
dalam proses pembiayaan ................................... 146
4. Kendala dan Upaya Pemahaman Nasabah pada
Kontrak Pembiayaan Murbahah dan Penyelesaian
Permsalahannya dalam Perspektif Bank .................... 149
a. Kendala pemahaman nasabah pada kontrak
pembiayaan murabahah dan penyelesaian
permasalahannya dalam perspektif bank ............ 149
b. Upaya Pemahaman Nasabah pada Kontrak
Pembiayaan dan Murabah Penyelesaian
Permasalahannya dalam Perspektif Bank ........... 151
C. Analisis Pembahasan
Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan
Murbahah dan Penyelesaian Permasalahannya ............. 156
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................... 166
B. Implikasi............................................................................ 166
C. Rekomendasi ................................................................... 168
D. Kata Penutup ................................................................... 170

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Persyaratan Minimum Akad Murabahah Menurut Fikih ..... 53

Tabel 2.

Karyawan Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016 .................. 107

Tabel 3.

Sarana dan Prasaran Pendukung Operasional
Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal ................... 108

Tabel 4.

Tabel Nasabah Subjek penelitian ...................................... 123

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi/jenis-jenis akad ................................................. 42
Gambar 2. Jenis-jenis Akad Bank Syariah............................................ 42
Gambar 3. Produk dan jasa perbankan syariah ................................... 44
Gambar 4. Proses Pemberian Pembiayaan ......................................... 54
Gambar 5. Resiko pembiayaan ........................................................... 64
Gambar 6. Komponen dalam analisis data (flow model) ..................... 92
Gambar 7. Komponen dalam alalisis data (interactive model) ............. 92
Gambar 8. Struktur Organisasi PT. Bank Syari’ah Mandiri
Cabang Kuala Tungkal 2016 .............................................. 102

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi
Lampiran 2 Pedoman Wawancara
Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi
Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumentasi)
Lampiran 6 Hasil Analisis Data

xix

LITERASI

Huruf arab disebut juga dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf di
bawah ini adalah :

HURUF
ARAB

NAMA
HURUF

BUNYI

HURUF
ARAB

NAMA
HURUF

BUNYI

ا

Alif

A

ض

Dlod

Dl

ب

Ba

B

ط

Tho

Th

ت

Ta

T

ظ

Dzo

Dz

ث

Tsa

Ts

ع

‘ain

‘a

ج

Jim

J

غ

Ghoin

Gh

ح

Ha

H

ف

Fa

F

خ

Kho

Kh

ق

Qof

Q

د

Dal

D

ك

Kaf

K

ذ

Dzal

Dz

ل

Lam

L

ر

Ro

R

م

Mim

M

ز

Za

Z

ن

Nun

N

س

Sin

S

و

Waw

W

ش

Syin

Sy

ء

Hamzah

A

ص

Shod

Sh

ي

Ya

Y

xx

1

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolok
ukur keberhasilan pertumbuhan dan eksistensi ekonomi syariah. Dalam
beberapa tahun terakhir bank-bank syariah tumbuh sangat pesat sekali di
Indonesia.1 Total aset bank syariah pada akhir 2014 sebesar Rp.279 triliun
naik menjadi Rp.490 triliun pada akhir tahun 2019 atau meningkat sebesar
176% atau tumbuh sekitar 14,7% pertahun. Akad yang digunakan 49,95%
Murabahah, 50,05% sisanya akad-akad lainnya.Market share perbankan
syariah dengan bank konvensional hanya 5,95% dari dari total volume
transaksi perbankan di Indonesia.2
Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2019 yang
dilakukan

Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK)tingkat

inklusi keuangan

3

syariahturun sebesar 9%, dimana sebelumnya 11% pada 2016.4 Artinya,
masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah tanpa benarbenar paham produk tersebut lebih tinggi ketimbang yang sudah benarbenar paham. Komisaris Utama Bank Mandiri Syariah Mulya E. Siregar
menyampaikan, masyarakat saat ini masih terpaku pada konsep
perbankan yang sudah berusia lama, yakni konvensional. Disatu sisi,
konsumen ingin berbeda konsep dengan konvensional. Tapi, disisi lain,
konsumen merujuk dan membandingkan operasional bank syariah seperti

1

Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: modul sertifikasi
pembiayaan syariah I LSPP-IBI (Jakarta: Gmredia, 2015) hal. v
2
OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019, (Desember 2019).
3
OJK, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK), 2019.
4
OJK, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK), 2016.
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bank konvensional.5 Hampir sama dengan pendapat Rahmat Hidayat
tentang beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian
dalam upaya mendorong industri perbankan syariah kedepan, salah satu
diantaranya ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang
produk dan pelayanan perbankan syariah.6
Dalam media cetak online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta
masyarakat untuk lebih memahami isi perjanjian sebelum melakukan
kesepakatan

kontrak

pembiayaan."Pemahaman

pembiayaan
isi

kontrak

dengan
ini

penting

perusahaan
agar

debitur

mendapatkan informasi yang jelas mengenai klausul kesepakatan dalam
perjanjian pembiayaan. Jangan sampai ada konflik atau kesalahpahaman
yang bisa merugikan masyarakat di kemudian hari," kata Deputi
Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo di
Jakarta, Kamis (4/1/2018).7 T.R. Thantawi, dkk., dalam jurnalnya
mengungkapkan bahwa pemahaman nasabah mengenai kontrak bisnis
syariah, masih sederhana atau terbatas.8
Begitupula dengan perkembangan Kantor Cabang Pembantu
(KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Kuala Tungkal, menurut keterangan
Koordinator Marketingnya, volume total aset bank tersebut terus
berkembang dengan rata-rata 20% pertahun,. Pertumbuhan tersebut
ditopang oleh 70% produk berbasis pembiayaan, sementara produk yang
berbasis pendanaan, jasa dan sosial terangkum hanya 30%. 90% dari

5

Fuji Pratiwi, Masyarakat Indonesia BelumSiapBerbankSyariaah? (Jakarta: Republika,
Senin 16 September 2019) hal.20.
6
Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah; teori dan praktik, (Bekasi: Gramata
Publishing, 2014) hal. 58-59
7
Kompas.com-05/01/2018,10:00WIB,WartaEkonomi.co.id,
Republika.co.id,KONTAN.CO.ID,14 September 2019
8
T.R. Thantawi, dkk., Pemahaman Nasabah Terhadap Kontrak Syariah Pada Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Di Kota Dan Kabupaten Bogor, (Jurnal Syarikah, Volume 3
Nomor 2, Desember 2017 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam
Universitas Djuanda).
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produk pembiayaan itu menggunakan akad murabahah yang bersifat
konsumtif, sementara pembiayaan berbasis produktif hanya 10%.9
Berdasarkan hasil oberservasi dan wawancara pada penelitian
awal yang penulis lakukan pada bulan Februari sampai dengan April
2016, penulis menemukan ada fenomena yang sedang terjadi pada
nasabah dan mantan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP. Kuala Tungkal,
yakni; Pertama. Ada pendapat yang berkembang bahwa tranksi/
penyelenggaraan bank syariah di Kuala Tungkal sama saja dengan
transaksi bunga

bank konvensioanl,

mengatasnamakan syariah (ajaran Islam).

bahkan
10

lebih parah karena

Permasalahan kedua: adalah

kekecawaan mantan nasabah pembiayaan, yang kecewa ketika ingin
menutup kontrak dan membuka kontrak barumendapati cicilan hutangnya
tidak berkurang siknifikan sesuai harapannya (menggunakan sistem
anuitas11, bukan flat12), dan memilih pindah ke bank konvensional. Setelah
itu mereka bercerita kepada rekan-rekan sejawat dalam wilayah kerja
mereka mengenai pengalamannya ini, dan menganjurkan agar berfikir dua
kali apabila ingin melakukan pembiayaan di bank tersebut.13
Pada kasus kedua ini menunjukkan bahwa nasabah yang kurang
puas akan melakukan kampanye negatif terhadap bank tersebut,
9

Wawancara dengan Indra Prayudha Setiawan Koordinator Marketing KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal, tanggal 5 Februari 2019.
10
Berdasarkan Wawancara dengan Muhammad dan Heryani, dua orang wiraswatawan
di Kota Kuala Tungkal pada tanggal 9 Februari 2016.
11
Metode anuitas atau efektif, maka pembayaran margin akan turun tiap bulannya
sedangkan angsuran pokok akan naik tiap bulannya sampai jangka waktu yang telah
ditentukan. Dalam Vetihzal Rivai, dkk., Islamic Banking and Finance: dari teori ke praktik
bank dan keuangan syariah sebagai solusi bukan alternatif (Yogyakarta: BPFE, 2013),
hal. 324-325.Menurut Arli Kurnia (konsultan keuangan) Anuitas adalah salah satu dari5
Hal
Yang
Disembunyikan
Bank
Saat
Akad
Kredit,
https://www.youtube.com/watch?v=RvrVh2nX8as, sebagaimanapula yang dikutip oleh
http://www.abdulrochim.com
12
Dengan menggunakan metode flat maka pembayaran angsuran pembiayaan yang
terdiri dari angsuran pokok dan margin akan selalu sama tiap bulannya sampai jangka
waktu pembiayaan. Dalam Veithzhal Rivai’ dkk., Ibid. hal.325
13
Berdasarkan Wawancara dengan Suhaimi dan M. Hamdan, dua orang pengawai negeri
yang ada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Februari
2016.
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kampanye negatif ini akan mempengaruhi perkembangan bank tersebut,
apalagi bank tersebut adalah satu-satunya Bank Umum Syariah di Kota
Kuala Tungkal. Mengenai ketidak puasan konsumen ini, sebagaimana
yang ditulis Mulyadi Nititusastro yang mengutip (Halstead, 2002). Dalam
Keluhan pelanggan yang tidak puas dibedakan dalam tiga model, yaitu
voice

complaint,

private

complaint

dan third

partycomplaint.Voice

complaint adalah keluhan yang disampaikan langsung oleh pembeli yang
tidak puas atas barang dan atau jasa yang telah dibeli kepada penjual.
Private complaint merupakan keluhan yang disampaikan oleh pembeli
yang tidak puas atas barang dan atau jasa yang telah dibeli tersebut
kepada dan atau melalui teman/ kerabat. Third party complaint merupakan
tingkat yang paling buruk, yakni keluhan yang disampaikan oleh pembeli
yang tidak puas atas produk yang telah dibeli tersebut kepada penjual
melalui lembaga atau organisasi independen.14
Menurut Keterangan salah satu PNS,15 dan seorang guru16 di
wilayah Kota Kuala Tungkal, mengatakan bahwa masih banyak lagi
mantan nasabah pembiayaan yang telah melakukan pemutusan kontrak
kerjasama dengan bank tersebut khusus dilingkungan tempat mereka
bekerja dan mengaku kecewa, dikarenakan

kurang mendapatkan

penjelasan yang rinci mengenai kontrak17 dan pembiayaan18 di bank

14

Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaan (Bandung:
Alfabeta, 2013), hlm. 217-218.
15
Salah seorang Pengawai Negeri di Lingkungan Pemda Tanjab Barat (Suhaimi) dan
pernah menjabat sebagai bendaharawan di Kantor Cabdis Pendidikan Kec. Tungkal Ilir,
dia mengaku bahwa sebagai bendaharawan Cabdis Pendidikan tersebut ia yang pertama
kali sebagai pelaksana kontrak kerjasama dengan Bank BSM KTL yang mengkoordinir
seluruh guru PNS SD se Kecamatan Tungkal Ilir, dan menjelaskan pula jika ditelusuri
bahwa banyak yang telah melakukan putus kontrak dengan bank tersebut setelah
mengetahui sistem angsuran di bank tersebut. Wawancara tanggal 11 Februari 2016.
16
Seorang guru (Abd. Rahim Saidek) adalah guru PNS salah satu SMP di Kota Kuala
Tungkal, yang mengaku tidak jadi melakukan pembiayaan setelah mengetahui informasi
dari rekan-rekan kerjanya mengenai masalah sebagaimana ungkap mantan nasabah
pembiayaan diatas, dan menjelaskan pula bahwa dilingkungan kerjanya telah banyak
rekannya yang telah memutuskan kontrak di bank tersebut. Wawancara tanggal 15
Februari 2016.
17
Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kekuatan
hukum untuk saling mengikat diri untuk melakukan, atau tidak melakukan perbuatan
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tersebut.19 Dari beberapa nasabah yang diwawancarai terdapat pula
nasabah yang memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda, yakni
kurang memahami kontrak namun mereka tidak melakukan pemutusan
kontrak karena durasi pembiayaannya jangka pendek, tetapi mereka
berencana tidak akan membuat kontrak baru apabila kontrak yang sedang
berjalan

selesai.20

Selain

mengalamipermasalahan

itu

ada

keterlambatan

pula

pembayaran

nasabah

yang

angsuran

dan
21

mengaku kecewa dengan pola komunikasi para penagih tunggakan. Dan
ada pula nasabah yang mengaku tidak ada masalah dan cukup puas
dengan layanan yang diberikan oleh bank tersebut.22
Permasalahan

pemahaman

nasabah

pada

kontrak/akad23

pembiayaan tersebut diatas, menurut keterangan koordinator marketing

tertentu. Lazimnya kontrak tersebut dibuat secara tertulis, baik secara autentik maupun di
bawah tangan. Menurut Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta:
Graedia, 2010), hal.418
18
Yang dimaksud dengan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan iu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan
Musyarakah; b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik; c.
Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan Istishna; d. Transaksi
pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa
dalam bentuk ijarah untuk multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil
19
Hasil Wawancara dengan mantan nasabah pembiayaan yang kecewa dan
memutuskan kontrak; M. Hamdan, Listiani, Khairul Fadhli, Dahruddin, Erniwati
Sukmawati dan M. Yusni, bulan februari sampai dengan april 2016
20
Hasil Wawancara dengan nasabahah pembiayaan yang tidak putus kontrak karena
durasi pendek; Nuriyah, Khairiyah, R. Fadhli, Misnan, bulan Februari sampai dengan april
2016.
21
Wawancara dengan H. Mahyuddin Arif, tanggal 6 Maret 2016
22
Nasabah yang mengaku puas dengan layanan pembiayaan; H. Jasman Harun, H.
Muhd. Arsyad, M. Ariful Umar, bulan Februari sampai dengan April 2016.
23
Menurut Ascarya Akad adalah (ikatan, keputusan, atau pengetahuan) atau perjanjian
atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai
dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti
wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa,
wakalah, dan gadai. (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press,
2013), hal. 35). Dalam kegiatan muamalah, Menurut Abdul Manan kontrak juga dikenal
dengan istilah yang berbeda-beda seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi,
kesemuanya itu mempunyai arti yang sama yakni perikatan yang dilakukan oleh
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KCP.

Bank

Syariah

Mandiri

Kuala

Tungkal,

bahwa

bank telah

melaksanakan semua prosedur termasuk penjelasan kontrak/akad dan
telah pula disetujui oleh setiap nasabah pembiayaan dengan bukti telah
menanda tangani kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar
klausul pembiayaan.24Menurut keterangan salah satu mantan nasabah
pembiayaan KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal, mengakui bahwa
pada saat penjelasan kontrak pembiayaan tidak dapat memahami
seluruhnya

mengenai

kontrak

pembiayaan

karena

terlalu

banyak

lembaran yang harus dibaca/dipahami dan dana pembiayaan tersebut
memang saya butuh, jadi saya menandatangi saja kontrak pembiayaan
tersebut tanpa mengetahui dengan baik isi kontrak tersebut.25
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, secara umum telah mengatur mengenai kontrak pembiayaan dan
penyelesaian sengketa, yang sama-sama melindungi kepentingan dua
belah pihak (bank dan nasabah). Diantaranya, Bank Syariah dan/atau
UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon
nasabah peneria fasilitas untuk melunasi seluruh kewajibannya pada
waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana
kepada Nasabah Penerima Fasilitas.26 Bank Umum Syariah dilarang
melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, 27
Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya,
Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan
Bank

Syariah

dan/atau

UUS

dan

kepentingan

Nasabah

yang

seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. (Abdul
Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 72)
24
Hasil wawancara dengan Indra Prayudha Setiawan Koordinator Marketing KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal, tanggal 5 Februari 2016
25
Wawancara dengan M. Hamdan, 11 Februari 2016
26
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
27
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip
Syariah adalah Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar,haram, zalim yaitu
transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lain.
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mempercayakan dananya.28 Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan
manajemen

resiko, prinsip

mengenal nasabah, dan perlindungan

nasabah.29 Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan
tranksaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS. 30
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dapat pula
dilakukan sesuai dengan isi Akad, dan tidak boleh bertentangan dengan
Prinsip Syariah.31
Konsep akad dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu
menjadi penting untuk diketahui oleh siapa saja yang akan melakukan
suatu perjanjian (kontrak) seperti melakukan kontrak investasi atau
berbisnis

dengan

menggunakan

prinsip

syariah.32

Munculnya

problematika maupun sengketa dalam kontrak dikarenakan adanya
kekurang cermatan dalam berkontrak, maupun karena adanya itikad tidak
baik dari salah satu pihak.33
Jika kita lihat dari sisi syariah bahwa pemahaman kontrak/akad
pada transaksi sangat penting, sebagaimana pendapat Veithzal Rivai,
dkk., mengatakan bahwa Kontrak merupakan yang sangat penting dari
transaksi tanpa kontrak transaksi batal secara hukum. Hukum Islam
meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan kontrak.
Petunjuk yang ada prinsip yang tidak boleh ada ketidakadilan dan
28

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
30
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
31
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
musyawarah; mediasi perbankan; melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum.
32
Muhammad Aswad. Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah.Tulung Agung: STAIN
Tulung Agung, jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, hal.355
33
Dyah Pratita Sari, dkk., Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan
Kontrak di Indonesia. Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Vol.II No. 5 Juli –
Oktober 2014. hal.22
29

8

berpedoman pada hal yang sah dalam perdagangan dan bisnis dengan
cara yang jujur.34 Sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra’
ayat 43 serta An-Nisa ayat 29 dibawah ini:

... َٰ ٓﯾﺄ َ ﱡﯾﮭَﺎ ٱﻟﱠذِﯾنَ ءَا َﻣﻧ ُٓو ْا أ َۡوﻓُو ْا ﺑِﭑﻟۡ ُﻌﻘُو ِۚد
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,....”35
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari berkata lafazh aluqud
adalah bentuk jamak dari lafazh ‘aqdun dan asal usul lafazh ‘aqdun
adalah pengikatan sesuai dengan yang lain, yakni menghubungkannya,
seperti mengikat tali dengan tali jika menghubungkannya denga ikatan.
Contoh: seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Ini adalah jika
mempercayakan suatu masalah membuat perjanjian yang harus dipenuhi,
berupa keamanan, tanggungan atau bantuan, pernikahan, jual-beli,
perseroan, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya.36
Syaikh Imam

Al Qurthubi mengatakan sebab persekutuan

(mengikat kontrak dan janji) itu sesuai dengan tuntunan syara’. Pasalnya,
persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari orang yang
zalim. Adapun perjanjian mereka yang rusak dan akad mereka yang batil,
yaitu

perjanjian

penyerangan,

dan

kontrak

sesunggnya

untuk
Islam,

melakukan
segala

kezhaliman

puji

Allah

dan
telah

menghancurkannya,”37
Sayyid Qutbh mengatakan, Dia (Allah SWT.) telah mengambil
perjanjian kepada hamba-hamba-Nya terheadap semua ini. Maka, Dia
menuntut orang-orang yang beriman untuk memenuhi perjanjian34

Vetihzal Rivai, dkk., Op.Cit., hal. 135
Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1
36
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir Ath-Thabari Jilid 8. terj. (Jakarta:
Pustaka Azam, 2008). hal.223
37
Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi Jil.6, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam,
2008). hal-80-81
35
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perjanjian itu, dan mengacam mereka apabila merusak dan menyelisihi
perjanjian itu.38
Tiga pendapat diatas mengungkapkan bahwa pengikatan (aqad)
adalah mempercayakan suatu masalah membuat perjanjian yang harus
dipenuhi, berupa keamanan, tanggungan atau bantuan serta persekutuan
itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari orang yang zalim dan
mengacam mereka apabila merusak dan menyelisihi perjanjian itu. Jadi
perjanjian itu harus aman, bertanggung jawab, adil dan tidak boleh zalim.
Dan apabila tidak dipenuhi maka akan dipertannyakana oleh Allah SWT.
Sebagaimana dalam surah Al-Isra’ ayat 43, dibawah ini:

٣٤ وﻻ
ٗ ُٔ َوأ َۡوﻓُو ْا ﺑِﭑﻟۡ ﻌَﮭۡ ِۖد إِنﱠ ٱﻟۡ ﻌَﮭۡ َد ﻛَﺎنَ ﻣ َۡﺳ...
Artinya : “... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya”.39
Dalam tafsir Al-Mishbah M. Qurash Shihab menuliskan bahwa dan
penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah,
maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang
dijanjikan,

sesungguhnya

janji yang kamu

janjikan

pasti diminta

pertanggungjawabanya oleh Allah SWT. kelak di hari kemudian, atau
diminta

kepada

yang

berjanji

untuk

memenuhinya.40Abdullah

bin

Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh dalam Tafsir Ibnu Katsir
menjelaskan dari firman-Nya: (waaufuu bi’adi) “dan penuhilah janji” yaitu,
perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang
kalian

pekerjakan

mereka

dengan

ikatan

kerja

tersebut,

karena

sesungguhnya kedua hal itu akan dimintai pertanggung jawaban dari
pelakunya

38

“sesungguhnya

janji

itu

pasti

diminta

pertanggung

Sayyid Qutbh, Tafsir fi zhilalil Qur’an dibawah naungan al-Qur’an jilid 3 terj. (Jakarta:
Gema Insani Press, 2002). hal.156
39
Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 43
40
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan dan kserasian al-Qur’an Jilid 7.
(Jakarta: Lentera Hati, 2008).hal.468
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jawabanya”.41Selanjutnya dalam tafsir Al-Maraghi tertuliskan bahwa
Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada orang yang menyalahi janji,
kenapa dia menyalahinya. Akan ditanya kepada orang yang menyalahi
janji dengan nada mencerca dan memburukkannya, kenapa kamu
menyalahi janjimu, dan tidakkah kamu mau menunaikannya?.42
Dari penjelasan diatas bahwa perjanjian, ikatan kerja itu pasti
diminta pertanggungjawabanya oleh Allah SWT. dan mencerca serta
memburukkannya jika tidak menunaikknya.
Berdasarkan ilustrasi diatas mengenai perbankan syariah sabagai
titik

tolak

perkembangan

ekonomi

Islam,

namun

masih

banyak

masyarakat pengguna produk syariah yang tidak benar-benar paham
tentang produk syariah itu dan sudah diingatkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) bahwa nasabah menerima pembiayaan harus pahaman
tentang kontrak, jika tidak akan terjadi konflik dan sebagaimana pula jurnal
yang ditulis olehT.R. Thantawi, dkk., mengenai rendahnya pemahaman
nasabah pada kontrak bisnis syariah.
Bahwa Bank Syariah Mandiri KCP. Kuala Tungkal adalah satusatunya Bank Umum Syariah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dimana sektor pembiayaan menjadi penopang perkembangannya,
berdasarkan wawancara penulis menemukan beberapa nasabah yang
mengaku kecewa dengan sistem pembiayaan, ketika mereka mendapati
cicilan pokok pembiayaanya tidak berkurang siknifikan, meskipun pihak
bank mengklarifikasi bahwa itu disebabkan oleh sistem anuitas yang
diberlakukan dalam sistem perhitungan pembiayaan itu, namun nasabah
merasa tidak mengetahuinya dari sini penulis beranggapan ada masalah
pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan, terlebih lagi mereka
(nasabah) bercerita dengan teman sejawat mereka.

41

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, terj.
(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008,). hal.245
42
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi jilid xv, terj. (Semarang, Toha Putra, 1993).
hal.82
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Sebagaimana pula yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang perbankan diatas kedua belah pihak (bank dan
nasabah) punya hak dan kewajiban yang seimbang dalam undangundang (tidak boleh ada pihak yang dirugikan). Berdasarkan pendapat
praktisi ekonomi Islam diatas yang mengungkap bahwa kontrak sangat
penting dalam transaksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur’an
surah al-Maidah ayat 1 dan al-Isra’ ayat 43 bahwa aqad itu harus
dipenuhi, jika tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu
peneliti tertarik melakukan penelitian tentang dengan judul: “Pemahaman
Nasabahpada Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian
Permasalahnya pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok
dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi Problematika Pemahaman
Nasabah pada Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian
Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal? Dari
pertanyaan pokok tersebut, diajukan sub-sub rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana Proses Pembiayaan Murabahah pada KCP. Bank Syariah
Mandiri Kuala Tungkal ?
2. Bagiamana

Pemahaman

Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan

Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal ?
3. Apa Saja Kendala Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan
Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal ?
4. Apa Kendala dan Upaya Pemahaman Nasabah pada Kontrak
Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahnya dalam
perspektif KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal ?
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C. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan terhadap Pemahaman Nasabah pada
Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya
pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal. Pembiayaan disini
adalah pembiayaan dengan akad murabah, subjeknya adalah nasabah
yang telah menutup kontrak pembiayaannya, dan nasabah yang masih
aktif dalam proses pembiayaan.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunanaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Tujuan utama yang menjadi titik sentral dari penelitian ini adalah

ingin mengetahui Pemahaman Kontrak dalam Perspektif Nasabah dan
Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan Murabahah pada KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal. Adapun identifikasi tujuan adalah :
1. Ingin mengetahui Bagaimana Proses Pembiayaan Murabahah pada
KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal ?
2. Ingin mengetahui Bagiamana Pemahaman Nasabah pada Kontrak
Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya pada
KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal ?
3. Ingin mengetahui Apa Saja Kendala Pemahaman Nasabah pada
Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya
pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal ?
4. Ingin mengetahuiApaKendala dan Upaya Pemahaman Murabahah
Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan

dan

Penyelesaian

Permasalahnya dalam perspektif KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala
Tungkal ?
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk
kepentingan :
a.

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran umum
Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan Murabahah dan
Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri
Kuala Tungkal.

b.

Bagi Bank, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang
bermanfaat bagi para pengelola dan penyelenggara KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal.

c.

Bagi masyarakat luas, hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi
salah satu sumbangan pemikiran yang bernilai sebagai penambah
wawasan

terhadap

Pemahaman

Nasabah

Pada

Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahanya.

Kontrak
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Landasan Teori, Konstruks dan Indikator Masing-Masing Tema
Pemahaman

Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan

dan

Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri
Kuala Tungkal
1. Landasan dan Konstruks Teori
a. Teori Pemahaman
1). Pemahaman menurut bahasa
Definisi Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan dan
Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri
Kuala Tungkal :
Secara etimologi Pemahaman berasal dari kata paham dalam
kamus

besar

bahasa

Indonesia

paham

berarti

pengertian:

pengetahuan banyak, pendapat; pikiran, aliran; haluan; pandangan:
mengerti benar (akan); tahu benar (akan): pandai dan mengerti benar
(tentang suatu hal): sedangkan pemahaman adalah proses, cara,
perbuatan memahami (mengerti benar (akan); mengetahui benar,
memaklumi; mengetahui). atau memahamkan: mempelajari baik-baik
supaya paham, mengartikan, menanamkan pengertian.1 Nasabah
adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi
pelanggan bank (dalam hal keuangan);.2 Kontrak adalah perjanjian
(secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewamenyewa, dan sebagainya atau persetujuan yang bersanksi hukum

1

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
hal.1103
2
Ibid., hal.1067

15

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan
kegiatan.3 Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan biaya.4 Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan,
menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan,
pemecahan).5 Permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah;
hal yang dimasalahkan; persoalan.6 KCP. adalah singkatan dari
Kantor Cabang Pembantu pada Bank Syariah Mandiri yang
berkedudukan di Kuala Tungkal.
Dari definisi diatas secara etimologi penelitian ini meneliti
tentang proses pelanggan bank dalam memahami perjanjian tertulis
dalam hal biaya yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan
proses memecahkan masalah yang terjadi akibat pembiayaan
tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri di Kota
Kuala Tungkal.

2). Pemahaman menurut ilmu perilaku konsumen
Pemahaman Adalah usaha konsumen untuk mengartikan atau
menginterpretasikan

stimulus.

Engel,

Blackwell

dan

Miniard

(1995) dalam Rini Dwi Astuti, dkk. (2012) menyebutkan tahap ini
sebagai tahap memberikan makna kepada stimulus. Pada tahap ini
konsumen melakukan perceptual organization. Ada tiga prinsip
perceptual organization : figure and ground, grouping, and closure.
a). Figure and ground ( gambar dan latar belakang), gambar adalah
objek atau stimulus yang ditempatkan dalam suatu latar
belakang. Konsumen cenderung memisahkan mana objek yang
harus diperhatikan dan mana latar belakangnya.
b). Grouping (pengelompokan), orang akan lebih muda mengingat
informasi dalam bentuk kelompok atau berkaitan dengan sesuatu
3

Ibid., hal. 806
Ibid, hal. 195
5
Ibid, hal. 1382
6
Ibid, hal. 992
4
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hal

dibandingkan

prinsip

grouping

informasi
adalah

tersebut terpisah-pisah. Tiga
kedekatan,

kesamaan,

dan

kesinambungan.
c). Closure, konsumen akan berusaha memahami suatu objek
dalam arti yang utuh walaupun ada bagian dari objek tersebut
yang hilang/tidak lengkap.
Pada tahap Perhatian ada Perceptual Selection dan tahap
Pemahaman ada Perceptual Organization. Perbedaan antara
percetual selection dengan perceptual organization antara lain :
a). Perceptual

Selection,

konsumen

mengambil

dan

memilih

rangsangan yang diterima (yang dianggap sesuai dengan dirinya).
Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen akan sangat
selektif dalam memilih informasi, yaitu yang akan membantu
konsumen dalam mengevaluasi merk yang akan memenuhi
kebutuhan dan memenuhi atau cocok dengan kepercayaan.
b). Perceptual

Organization,

Konsumen

tidak

memisahkan

rangsangan-rangsangan yang sudah dipilih dari lingkungan.
Konsumen mengelompokkan informasi-informasi yang diterima
dari berbagai sumber dan menyusunnya secara utuh yang
memiliki arti khusus sehingga konsumen dapat mengambil
keputusan berdasarkan hal tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perceptual selection. Secara
alamiah, otak kita menggerakkan pancaindera untuk menyeleksi
stimuli untuk diperhatikan. Stimuli mana yang akan dipilih tergantung
dua faktor yaitu faktor personal dan faktor stimuli itu sendiri.
a) Faktor Personal: yaitu intensitas, durasi, dan diskriminasi.
b). Faktor Stimulus, karakteristik

stimulus

memegang

peranan

penting dalam merebut perhatian konsumen. Stimuli terdiri dari 2
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macam: stimuli pemasaran, stimuli lingkungan (sosial dan
budaya.7
Dari teori tersebut diatas dapat dilihat bahwa pemahaman
merupakan proses mengartikan dan menginterpretasikan stimulus.
Dalam proses stimulus tersebut ada proses perceptual organisasion
(persepsi yang terorganisir) yang didalamnya dipegaruhi oleh fiqure
and

ground,

grouping,

dan

clause.

Namun

dalam

proses

clause/mengabil kesimpulan yang utuh, walaupun ada objek yang
hilang atau tidak lengkap. Jadi disini dapat dilihat bahwa ada
penyimpangan dalam pemahaman. Selain dari proses perceptual
organisasion/pemahaman yang terorganisir ada pula pula proses
perhatian perceptual selection atau proses presepsi selektif baik faktor
personal dan faktor stimulus, terutama faktor personal/seseorang
hanya

memahami

berdasarkan

pengalaman,

kebutuhannya,

pertahanan diri dan adaptasi.

3). Proses perhatian persepsi selektif dalam proses pemahaman
Sebagaimana disebut para sarjanawan dibawah ini:
a) Morisson mengatakan bahwa Pemahaman selektif atau distorsi
selektif adalah kencederungan orang untuk mengubah informasi
atau menafsirkan informasi sesuai dengan sikap, kepercayaan,
motif dan pengalaman mereka.8
b) Mubarok mengatakan Persepsi bisa keliru bisa berbeda-beda
karena dipengaruhi oleh berbagi faktor, personal, situasional,
fungsional dan struktural. Diantara faktor yang besar pengaruhnya
dalam mempersepsi sesuatu adalah perhatian, konsep fungsional
dan konsep struktural. Perhatian aladah proses mental dimana

Rini Dwiastuti, dkk., Ilmu Perilaku Konsumen, (Malang: Univeristas Brawijaya (Ub Press), 2012).
hal.43-48.
8
Morissan. Periklanan dan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Jakarta: Ramdina
Prakarsa, 2007). hal.75
7
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kesadaran terhadap suatu stimulasi lebih menonjol, dan pada saat
yang sama terhadap stimuli yang lain melemah.9
c) Selanjutnya jalaluddin rahmat mengutip kenneth E. Andersen,
Perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian
sitmulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus
lainnya melemah.10
d) Deddy Mulyana mengatakan bahwa kekeliruan
persepsi,

persepsi

kita

sering

tidak

dan kegagalan

cermat,

salah

satu

penyebabnya adalah asumsi atau pengharapan kita. Kita
mempersepsi

sesuatu

atau

seseorangan

sesuai

dengan

pengharapan kita. Beberapa bentuk kekeliruan dan kegagalan
persepsi tersebut adalah kesalahan atribusi, efek halo, streotip,
prasangka, gegar budaya.11
e) Karwono, Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan
pemahaman

mengenai

situasi

tersebut.

Persepsi

adalah

intrepretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat
dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dengan yang lain.
Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu.12
f)

Kenneth E. Andersen Perhatian adalah proses mental ketika
stimulus atau rangkaian sitmulus menjadi menonjol dalam
kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah.13

g) Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Orang muncul dengan persepsi berbeda tentang objek yang
sama karena tiga proses persepsi: perhatian selektif, distorsi
selektif, dan retensi selektif.
Perhatian selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja
keras untuk menarik perhatian konsumen. Tantangan sebenarnya
9

Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 199). hal.71
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarja, 2018). hal.51
11
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi. (Bandung: Rosdakarya, 2016), hal.230-251.
12
Karwono. Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar. (Depok,
Rajawali Pers, 2017). hal.36
13
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarja, 2018). hal.51
10
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adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan dilihat orang.
Berikut ini beberapa temuan:
(1). Orang lebih cenderung memperhatikan rangsangan yang
berhubungan dengan kebutuhan saat ini.
(2). Orang lebih cenderung memperhatikan rangsangan yang
mereka antisipasi.
(3). Orang-orang lebih cenderung melihat rangsangan yang
penyimpangannya besar dalam hubungannya dengan ukuran
normal rangsangan. Anda lebih cenderung melihat iklan yang
menawarkan $ 100 dari daftar.
Distorsi Selektif Bahkan melihat rangsangan tidak selalu
muncul seperti yang dimaksudkan pengirim. Distorsi selektif
adalah kecenderungan untuk menafsirkan informasi dengan cara
yang sesuai dengan prakonsepsi kita. Konsumen akan sering
mendistorsi informasi agar konsisten dengan kepercayaan dan
harapan merek dan produk sebelumnya.
Retensi Selektif, sebagian besar dari kita tidak mengingat
banyak informasi yang kami paparkan, tetapi kami menyimpan
informasi yang mendukung sikap dan keyakinan kami. Karena
retensi selektif, kami cenderung mengingat poin bagus tentang
produk yang kami sukai dan melupakan poin bagus tentang
produk pesaing.14
Jadi dari teori tersebut diatas mengungkapkan bahwa seorang
konsumen/ nasabah dalam memahami produk yang terjadi adalah
perceptual

selection,

pemahaman

kebutuhan,

kepercayaan,

motif,

yang
sikap,

hanya

berdasarkan,

situasional,

personal,

fungsional, struktural, sehingga terjadi terjadi kesalahan pemahaman/
kesalahan persepsi, dan pada saat yang sama yang lain melemah.

14

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management. 14th ed. (New Jersey:
Prentice Hall 2012),hal.161-162
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b. Nasabah
1). Definisi Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1998:
a). Nasabah menurut Undang-Undang Nomor

7

Tahun

1992

Tentang Perbankan;
(1). Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
(2). Nasabah

Penyimpan

adalah

nasabah

yang

menempatkan

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian
bank dengan nasabah yang bersangkutan;
(3). Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan;
b). Definisi nasabah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah:
(1). Nasabah

adalah

pihak

yang

menggunakan

jasa

Bank

Syariah dan/atau UUS.
(2). Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan
dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan
berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah
yang bersangkutan.
(3). Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya
di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi
berdasarkan

Akad

antara

Bank

Syariah

atau UUS dan

Nasabah yang bersangkutan.
(4). Nasabah
memperoleh

Penerima
fasilitas

Fasilitas
dana

adalah
atau

yang

Nasabah

yang

dipersamakan

dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
Tidak ada perbedaan siknifikan antara perbedaan ketiga undangundang diatas, perbedaannya hanya terletak pada kesyariahan bank/

21

UUS, dan perbedaan kata antara perjanjian dan akad serta ada
penambahan nasabah investor pada Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penelitian ini, penulis
melakukan penelitian pada nasabah pembiayaan yang menerima
fasilitas dana dari bank syariah.

2). Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah
a). Hak dan kewajiban bank dan nasabah dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Dalam undang-undang tersebut, secara umum telah mengatur
mengenai kontrak pembiayaan dan penyelesaian sengketa, yang
sama-sama melindungi kepentingan dua belah pihak (bank dan
nasabah). diantaranya;
(1). Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah peneria fasilitas untuk
melunasi seluruh kewajibannya pada waktunya, sebelum Bank
Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah
Penerima Fasilitas.15
(2). Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang
bertentangan dengan Prinsip Syariah,16
(3). Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha
lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang
tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan
Nasabah yang mempercayakan dananya.17
(4). Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko,
prinsip
15

mengenal

nasabah,

dan

perlindungan

nasabah.18

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip
Syariah adalah Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar,haram, zalim yaitu
transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lain.
17
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
18
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
16
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Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya
mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi
produk, dan edukasi terhadap Nasabah.19
(5). Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan
dengan tranksaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah
dan/atau UUS.20
Dalam penjelasan Pasal 39 ini, penjelasan yang diberikan
kepada

Nasabah

mengenai

kemungkinan

timbulnya

risiko

kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi
produk

dan

jasa

Bank.

Apabila

informasi

tersebut

telah

disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.
Dari

penjelasan

tersebut

diatas

bahwa

nasabah

berhak

melakukan pengaduan, mendapatkan transparansi produk, dan
edukasi atau pendidikan nasabah.
(6). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian
sengketa dapat pula dilakukan sesuai dengan isi Akad, dan tidak
boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.21
Dari item pasal Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang
perbankan diatas dapat terlihat bahwa pihak bank harus ada
keyakinan tentang kemampuan calon nasabah, dilarang bertentangan
dengan Prinsip Syariah, tidak merugikan Bank dan kepentingan
Nasabah, perlindungan nasabah melalui pengaduan Nasabah,
meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah
19

Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah
20
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
21
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
musyawarah; mediasi perbankan; melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum.
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serta

menjelaskan

kepada

Nasabah

mengenai

kemungkinan

timbulnya risiko kerugian.
Mengenai hak dan kewajiban produsen dan konsumen lebih
lanjut dijelaskan oleh Undang-Undang dibawah ini.
b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
(1). Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak konsumen adalah :
(a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
(b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
(c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
(d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;
(e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
(f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
(g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
(h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
(i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.22

22

Bab III Hak Dan Kewajiban Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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Dari

penjelasan

diatas

konsumen

memiliki

hak

atas

kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai, didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang
dan/atau jasa, hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut,

mendapat

pembinaan

dan

pendidikan

konsumen,

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
Kewajiban konsumen adalah :
(a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;
(b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;
(c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
(d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.23
(2). Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah :
(a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;
(b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;
(c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

23

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
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(d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
(e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Kewajiban pelaku usaha adalah :
(a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
(b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
(c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;
(d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
(e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;
(f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
(g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.24
Dari

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan, undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
diatas bahwa nasabah memiliki hak pendidikan, informasi dan
pengaduan dan perlindungan hukum tetapi disisilain nasabah punya
24

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen tentang hak Kewajiban Pelaku Usaha
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kewajiban untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik segala
informasi yang diberikan oleh bank. Begitupun sebaliknya bank
terhadap nasabah.
3). Perilaku

Konsumen

dan

Kepuasan

serta

Ketidak

Puasan

Nasabah/Konsumen/Pelanggan
Dibawah ini akan diungkapkan mengenai tiga tahapan perilaku
konsumen, prinsip dasar perilaku konsumen, arti penting konsumen bagi
sebuah perusahaan, keputusan beli konsumen, kesenjangan antara
pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan, melahirkan keadaan
emosional dan berakhir dengan keluhan pelanggan yang tidak puas.
Menurut Robert S Pyndick dan Daniel L Rubinfield. Perilaku
konsumen dapat dipahami dalam tiga tahapan:

Pertama, Preferensi

konsumen, seseorang yang lebih suka suatu jenis produk daripada jenis
produk yang lain. Kedua, Garis Anggaran. Konsumen juga akan
mempertimbangkan faktor harga dan akan memutuskan sesuai dengan
pendapatan

yang

dimilikinya.

Ketiga,

Pilihan

konsumen,

dengan

mengetahui preferensi dan keterbatasan pendapatan yang dimiliki,
konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang
memaksimalkan kepuasan mereka. Kombinasi ini akan bergantung pada
harga berbagai barang tersebut. Jadi, pemahaman terhadap pilihan
konsumen akan membantu dalam memahami permintaan tersebut.25
Beberapa prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen adalah:
Pertama, Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Kedua, Konsumen
mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Ketiga, Tidak selamanya
konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Keempat,Setiap

25

M. Nur Rianto Al Arif , Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan
Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 109-110.
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barang dapat disubutitusi dengan barang lain. Kelima, Konsumen tunduk
kepda hukum berkurangnya tambahan kepuasan.26
Konsumen memiliki arti penting bagi sebuah perusahaan, berikut
ungkapan Michael Tsiros et, al. Dalam Philip Kotler et.al. “Satu-satunya
nilai perusahaan yang penting adalah menciptakan nilai yang berasal dari
pelanggan-yang Anda miliki sekarang dan yang akan anda miliki di masa
depan. Bisnis sukses dengan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan
pelanggan. Pelanggan adalah satu-satunya alasan Anda membangun
pabrik, mempekerjakan karyawan, jadwal pertemuan, membangun
jaringan, atau terlibat dalam kegiatan bisnis. Tanpa pelanggan, Anda tidak
memiliki bisnis”.27
Keputusan beli konsumen: permasalahan permasalahan yang
menjadi dasar atau landasan dalam kegiatan pemasaran adalah segala
apa yang dihasilkan dan dikerjakan diarahkan pada pemenuhan dan
pelayanan untuk memberikan kepuasan yang terbaik bagi konsumen atau
pasar.28
Perbedaan antara pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan
(kepuasan) harus diminimalisir agar hasilnya mendekati atau lebih dari
satu, yaitu dengan mengelola kesenjangan–kesenjangan yang terjadi
pada penyerehan jasa, penyedia harus memperbaiki kualitas jasa setiap
saat dan semakin agresif untuk mengadakan penelitian akan kepuasan
dan ketidakpuasan pelanggan.29
Menurut J.

Supranto; Pengertian kepuasan dan ketidak puasan

pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja yang

26

Mustafa Edwin Nasution, et. al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana,
2007), hal.57-58
27
Kotler, Philip, et.al., Op.Cit., hal. 123
28
Muslich, Bisnis Syari’ah: perspektif mu’amalah dan manajemen (Yogyakarta: STI
Manajemen YKPN, 2007), hal. 154.
29
Daryanto, dkk., Konsep dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hal.
90
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dirasakan. Jadi, pengertian kepuasan pelanggan berarti kinerja suatu
barang sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diharapkan.30
Keadaan
kemarahan,

emosional,

reaksi

ketidakpuasan,

pascapembelian

kejengkelan,

dapat

kegembiraan,

berupa
atau

31

kesenangan.

Keluhan pelanggan yang tidak puas dibedakan dalam tiga model,
yaitu voice complaint, private complaint dan third partycomplaint
(Halstead, 2002). Dalam Mulyadi Nititusastro. Voice complaint adalah
keluhan yang disampaikan langsung oleh pembeli yang tidak puas atas
barang dan atau jasa yang telah dibeli kepada penjual. Private complaint
merupakan keluhan yang disampaikan oleh pembeli yang tidak puas atas
barang dan atau jasa yang telah dibeli tersebut kepada dan atau melalui
teman/ kerabat. Third party complaint merupakan tingkat yang paling
buruk, yakni keluhan yang disampaikan oleh pembeli yang tidak puas atas
produk yang telah dibeli tersebut kepda penjual melalui lembaga atau
organisasi independen.32
Konsumen sangatlah penting untuk dipertahankan, jika tidak
konsumen akan melakukan subtitusi dengan barang lain33, Jadi,
pemahaman
memahami

terhadap
permintaan

pilihan

konsumen

tersebut.34

akan

Perusahaan

membantu
harus

dalam

melakukan

pemenuhan dan pelayanan untuk memberikan kepuasan yang terbaik
bagi konsumen,35 dan Perbedaan antara pelayanan yang diterima dengan
yang diharapkan (kepuasan) harus diminimalisir, kinerja suatu barang

30

J. Supranto. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk menaikkan pangsa
pasar. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. hlm. 224.
31
Kotler Ibid. hal.8
32
Mulyadi, Nitisusastro. Perilaku Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaa, (Bandung:
Alfabeta, 2013), hlm. 217-218.
33
Mustafa Edwin Nasution, et. al, Op.Cit., hal.57-58
34
M. Nur Rianto Al Arif , Euis Amalia, Op.Cit., hal. 109-110.
35
Muslich, Op.Cit., hal. 154.
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sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diharapkan,36 reaksi
pascapembelian dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan,
kegembiraan, atau kesenangan.37 Keluhan pelanggan yang tidak puas
dibedakan dalam tiga model, yaitu voice complaint (keluhan kepada
penjual), private complaint (keluhan melalui teman/ kerabat), dan third
partycomplaint (keluhan melalui lembaga/ organisasi independet).38
c. Kontrak
Menurut Ahmad Ifham Sholihin, Kontrak adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih yang mempunyai kekuatan hukum untuk saling mengikat
diri untuk melakukan, atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Lazimnya
kontrak tersebut dibuat secara tertulis, baik secara autentik maupun di
bawah tangan.39
Kontrak berisikan janji-janji sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa
hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya
dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, kontrak itu
akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.40
Menurut Abdul Manan, Kontrak yang dibahas disini merupakan
kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain,
baik bersifat tabarru’ (saling tolong menolong tanpa mengharapkan
balasan kecuali dari Allah SWT), maupun bersifat tijarah (transaksi
dengan tujuan mencari keuntungan).41
Kontrak dalam transaksi perbankan syariah juga dikenal dengan
sebutan akad, sebagaimana Ascarya mengatakan bahwa Akad adalah
(ikatan, keputusan, atau pengetahuan) atau perjanjian atau kesepakatan
atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan
36

Daryanto, dkk., Op.Cit., hal. 90
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40
Syakmin Ak. Hukum Kontrak Internasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hal.2
41
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nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu
yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul
dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul
dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.42
Dalam kegiatan muamalah, Menurut Abdul Manan kontrak juga
dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti akad, perjanjian,
perikatan, transaksi, kesemuanya itu mempunyai arti yang sama yakni
perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang
menimbulkan akibat hukum pada objeknya.43
Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah,
Definisi akad Aqad: 1) Secara bahasa berarti ikatan (ar-ribth), didefinisikan
dengan irbathu ijabin bi qabulin ‘ala wajhin masyrun’ yatsbutu atsarruhu fi
mahallihi, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang
berpengaruh pada objek perikatan. 2) Adalah kontrak antara dua belah
pihak. 3) Adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain
yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan
pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai
prinsip syariah.44
Perbedaan

dan

persamaan

Akad

dan

Wa’ad.

Menurut

A.

Wangsawidjaja Z Istilah “akad” dalam hukum Islam sama maknanya
dengan istilah “perjanjian” dalam hukum positif (konvensional). Perbedaan
antara

wa’ad

dengan

‘aqd

(akad),

yaitu

wa’ad

hanya

bersifat

menyampaikan suatu keinginan (ikhbar) untuk melaksanakan sesuatu,
bukan suatu perjanjian dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya
mengikat secara moral. Sedangkan akad merupakan hubungan hukum
antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban dan karenanya mengikat
42

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 35
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secara hukum. Akad sebagaimana hal perjanjian tidak bisa dibatalkan
secara sepihak, sedangkan wa’adberdasarkan pertimbangan sendiri
secara sepihak dapat dibatalkan, kecuali apabila materi wa’ad dibuat
layaknya sebagaimana perjanjian biasa sehingga mengikat para pihak.45
Dengan definisi yang hampir sama Adiwar A. Karim mengatakan
bahwa Wa’ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak
lainnya (hanya mengikat satu pihak) one-way.Terms dan condition-nya
tidak well-defined; atau belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak
manapun, walaupun terms dan conditon-nya sudah well-defined.Di lain
pihak, Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni
masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka
masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms
and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah welldefined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu
tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi
seperti yang sudah disepakati dalam akad.46
Menurut Abdul Manan Hukum Islam membedakan antara “janji”
dengan “perjanjian” atau “kontrak”. Istilah janji terkandang memiliki
maksud yang sama dengan istilah perjanjian atau kontrak. Dalam tulisan
ini, istilah “perjanjian” dipandang sama dengan “kontrak”. Kedua istilah ini
berbeda dengan apa yang dimaksud dengan “janji”. Dalam kontrak
terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak
yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat
hukum pada objek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masingmasing. Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang
untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka
memberi keuntungan bagi pihak lain. Perbedaan lainnya ialah terletak
pada konsekuensi hukum dari keduanya, yakni pada kontrak bersifat
45
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mengikat (mulzim) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi
hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan
perjanjian/kontrak itu terpenuhi. Sementara janji hanya mengikat para
pihak yang menyatakannya saja atau yang berjanji saja, sedangkan dari
segi hukum hanya hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu
untuk melaksanakan janjinya.47
1). Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Kontrak/Akad

... َٰ ٓﯾﺄ َ ﱡﯾﮭَﺎ ٱﻟﱠذِﯾنَ ءَا َﻣﻧ ُٓو ْا أ َۡوﻓُو ْا ﺑِﭑﻟۡ ُﻌﻘُو ِۚد
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu,....”48
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari berkata lafazh
aluqud adalah bentuk jamak dari lafazh ‘aqdun dan asal usul lafazh
‘aqdun

adalah

pengikatan

menghubungkannya,

seperti

sesuai

dengan

mengikat

tali

yang

lain,

dengan

tali

yakni
jika

menghubungkannya denga ikatan. Contoh: seseorang mengikatkan
dirinya dengan orang lain. Ini adalah jika mempercayakan suatu
masalah membuat perjanjian yang harus dipenuhi, berupa keamanan,
tanggungan atau bantuan, pernikahan, jual-beli, perseroan, atau
kesepakatan-kesepakatan lainnya.49
Syaikh Imam

Al Qurthubi mengatakan sebab persekutuan

(mengikat kontrak dan janji) itu sesuai dengan tuntunan syara’.
Pasalnya, persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan
dari orang yang zalim. Adapun perjanjian mereka yang rusak dan
akad mereka yang batil, yaitu perjanjian dan kontrak untuk melakukan
47

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 73
Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1
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kezhaliman dan penyerangan, sesunggnya Islam, segala puji Allah
telah menghancurkannya,”50
Sayyid Qutbh mengatakan, Dia (Allah SWT.) telah mengambil
perjanjian kepada hamba-hamba-Nya terheadap semua ini. Maka, Dia
menuntut orang-orang yang beriman untuk memenuhi perjanjianperjanjian itu, dan mengacam mereka apabila merusak dan
menyelisihi perjanjian itu.51
Tiga pendapat diatas mengungkapkan bahwa pengikatan
(aqad) adalah mempercayakan suatu masalah membuat perjanjian
yang harus dipenuhi, berupa keamanan, tanggungan atau bantuan
serta persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari
orang yang zalim dan mengacam mereka apabila merusak dan
menyelisihi perjanjian itu. Jadi perjanjian itu harus aman, bertanggung
jawab, adil dan tidak boleh zalim. Dan apabila tidak dipenuhi maka
akan dipertannyakana oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surah AlIsra’ ayat 43, dibawah ini:

٣٤ وﻻ
ٗ ُٔ َوأ َۡوﻓُو ْا ﺑِﭑﻟۡ ﻌَﮭۡ ِۖد إِنﱠ ٱﻟۡ َﻌﮭۡ َد ﻛَﺎنَ ﻣ َۡﺳ...
Artinya : “... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya”.52
Dalam tafsir Al-Mishbah M. Qurash Shihab menuliskan bahwa
dan penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada
Allah, maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan
substansi yang dijanjikan, sesungguhnya janji yang kamu janjikan
pasti diminta pertanggungjawabanya oleh Allah SWT. kelak di hari
kemudian,

50

atau

diminta

kepada

yang

berjanji

untuk

Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi Jil.6, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam,
2008). hal-80-81
51
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Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 43

34

memenuhinya.53Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu
Syaikh dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dari firman-Nya:
(waaufuu bi’adi) “dan penuhilah janji” yaitu, perjanjian yang kalian
perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjakan
mereka dengan ikatan kerja tersebut, karena sesungguhnya kedua hal
itu akan dimintai pertanggung jawaban dari pelakunya “sesungguhnya
janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya”.54Selanjutnya dalam
tafsir Al-Maraghi tertuliskan bahwa Sesungguhnya Allah akan
bertanya

kepada

orang

yang

menyalahi

janji,

kenapa

dia

menyalahinya. Akan ditanya kepada orang yang menyalahi janji
dengan nada mencerca dan memburukkannya, kenapa kamu
menyalahi janjimu, dan tidakkah kamu mau menunaikannya?.55

2). Asas-Asas dalam Kontrak/Akad
Rahmani Timorita Yuliantimengatakan Dalam hukum kontrak
syariah, paling tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat
digunakan

sebagai landasan

berpikir dan

bertransaksi dalam

penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu
adalah,

Asas

ilahiah,

asas

konsensualitas,

asas

kebebasan

berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas
keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas
kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik,asas
kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.56
Dalam jurnal yang ditulisnyaMuhammad Aswad mengatakan
bahwa asas-asas perjanjian itu adalah, Asas kebebasan berkontrak,
53
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asas konsensualitas, asas persamaan hukum (al-musawa), asas
kejujuran, asas perjanjian itu mengikat, asas keadilan, asas tertulis (alkitabah). Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami sebagai prinsipprinsip yang implisit yang menjiwai keabsahan akad. Dalam
pandangan syariah keabsahan akad terlaksana bilamana memenuhi
rukun dan syarat akad.57
Kontrak, Merupakan aspek yang paling penting dari fikih
muamalah dalam kaitannya dengan ekonomi Islam adalah hukum
transaksi (hukum kontrak) yang meliputi asas-asas umum kontrak dan
ketentuan-ketentuan khusus. Salah satu aspek aspek dari asas-asas
umum tersebut adalah pembicaraan tentang rukun dan syarat akad
sebagai unsur pembentukan akad. Tanpa merumuskan hal ini terlebih
dahulu, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan sengketa yang
dimungkinkan muncul dari berbagai lembaga keuangan dan bisnis
syari’ah yang telah menjadi yuridiksinya Peradilan Agama tersebut.58
3). Rukun dan Syarat Kontrak/Akad
a). Rukun Kontrak/Akad
Ascarya mengatakan bahwa Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:
1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) shighah atau pernyatanaa
pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.59
Sedangkan Veithzal Rivai Zainal, dkk., menuliskanRukun akad
yaitu, sighah (Pernyataan ijab dan qabul), aqidan (pihak-pihak yang
akan melakukan akad), mahal al-aqd (objek akad).60
b). Syarat-syarat Kontrak/Akad
57
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Menurut Ascarya Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1)
syarat berlakunya akad (In’iqod); 2) syarat sahnya akad (shihah); 3)
syarat terealisasikannya akad (nafadz); dan 4) syarat lazim.61
Menurut

A.

Wangsawidjaja

Z.,

Syarat

sahnya

akad

pembiayaan: sepakat mereka yang mengikat diri (sighat al-aqd),
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu (mahal
al-aqd/al-ma’qud Alaih), suatu sebab yang halal (maudhu’ al-aqd).
Akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis: dasar hukum dan
alasan akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis, jangka waktu isi
akad;

(klausul

tentang

jumlah

pembiayaan,

jangka

waktu

penyimpanan dokumen. Komposisi suatu akad pembiayaan: judul
akad, komparisi, pembiayaan, klausul tentang pembiayaan, klausul
tentang

representation

and

warranties,

klausul

tentang

pre-

disbursment atau conditions precedent, klausul tentang affirmative
covenant, kalusul tentang negative covernant, klausul tentang event of
default atau trigger clause, klausul tentang agunan pembiayaan dan
asuransi barang agunan syarat banker’s clause, klausul tentang
pemberian kuasa kepada bank, klausul tentang hak-hak bank untuk
melakukan pengawasan, klausul tentang penyelesaian perselisihan,
klausul lain-lain (miscellaneous)).62
Menurut Abdul Manan, Unsur-unsur yang harus ada dalam
kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul dalam
kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang
dilakukan oleh para pihak. Ijab kabul dilakukan oleh pihak yang akan
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kabul
adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah
melakukan pihak pertama. Selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu
harus dibenarkan oleh syariat dan tidak boleh dilakukan kontrak
61
62

Ascarya, Op.Cit., hal. 35
A. Wangsawidjaja Z, Op.Cit., hal. 153-166
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terhadap hal-hal yang dilarang Allah SWT. Disamping itu, setiap
kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap
objeknya

dan

harus

memberikan

konsekuensi

hukum

yang

menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.63
4). Isi dan Elemen Kontrak/Akad
Menurut Veithzal Rivai, dkk., pakar hukum Islam pada umumnya
memegang bahwa, secara inrinsik, sifat-sifat dasar elemen dari
sebuah kontrak adalah threefold dan jika elemen-elemen ini tidak
ditemukan kebenarannya, kontrak ini tidak sah: a). Bentuk, seperti
penawaran dan penerimaan (sighah), b). Pihak-pihak pengontrak
(‘aqidain), c). Subjek (ma’qud ‘alayh).64
Menurut Wangsawidjaja Z., Komposisi suatu akad pembiayaan
yakni: judul akad, komparisi, isi akad; (klausul tentang jumlah
pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, klausul tentang pembiayaan,
klausul tentang representation and warranties, klausul tentang predisbursment atau conditions precedent, klausul tentang affirmative
covenant, kalusul tentang negative covernant, klausul tentang event of
default atau trigger clause, klausul tentang agunan pembiayaan dan
asuransi barang agunan syarat banker’s clause, klausul tentang
pemberian kuasa kepada bank, klausul tentang hak-hak bank untuk
melakukan pengawasan, klausul tentang penyelesaian perselisihan,
klausul lain-lain (miscellaneous)).65
Selanjutnya dalam bukunya yang lain Veithzal Rivai, dkk.,
mengatakan bahwa urgensi akad dalam kehiduapn umat Islam, akad
merupakan

sesuatu

yang

sangat

penting

dalam

kehidupan

masyarakat khususnya masyarakat muslim. Mulai dari aktifitas jaul
63

Abdul Manan, Op.Cit., hal.74
Vetihzal Rivai, dkk., Islamic Banking and Finance: dari teori ke praktik bank dan
keuangan syariah sebagai solusi bukan alternatif (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 154
65
A. Wangsawidjaja Z, Op.Cit, hal. 166-168
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beli, kontrak, pinjam meminjam, asuransi, hutang piutang, pernikahan
dan lain-lain tidak bisa dilepaskan dari akad. Akad-lah yang
membedakan antara orang berzina (kumpul kebo) dengan orang yang
sah

melakukan

hubungan

suami-isteri,

akad

pulalah

yang

memebedakan antara mana yang riba (haram) dan yang tidak riba
(halal).66
Dalam buku yang ditulisnya sendiri Veithzal Rivai mengatakan di
antara hal prinsip seyogyanya diketahui setiap pengusaha atau calon
pengusaha adalah macam-macam akad dan konsekuensi hukumnya.
Hal ini penting untuk diketahui dan senantiasa diperhatikan, sebab
dengan menguasai pembagian akad dan konsekuensi masingmasing, kita akan lebih mudah memahami berbagai hukum syariat
yang terkandung dengannya.67
5). Jenis dan Macam-Macam Kontrak/Akad
Menurut Ahmad Ifham Sholihin, macam-macam kontrak; kontrak
bergaransi, kontrak berjamin obligasi, kontrak berjangka, kontrak
dalam valas, kontrak derivatif, kontrak jaminan, kontrak kelak, kontrak
penukaran berjangka, kontrak sewa keuangan.68
Selanjutnya dalam Islamic Marketing, buku yang ditulis sendiri
Veithzal

Rivai

membagi

akad

berdasarkan

tujuan

dan

konsekuensinya. Akad dilihat dari tujuannya, jika kita memperhatikan
tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau
lebih, kita dapat membagi akad tersebut menjadi tiga macam;
pertama, akad mencari keuntungan materi

sehingga setiap orang

yang menjalankan akad ini senantiasa menyadari bahwa lawan
akadnya sedang breusaha mendapatkan keuntungan dari aka yang ia
66

Veithzal Rivai Zainal, dkk., Islamic Business Management: Op.Cit., hal. 305-308
Veithzal Rivai, Islamic Marketing: membangun dan mengembangkan bisnis dengan
praktik marketing Rasulullah saw (Jakarta: Gramedia, 2012), hal 66
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jalin. Kedua, akad yang bertujuan memberikan penghargaan,
pertolongan, jasa baik, atau uluran tangan kepada orang lain. Ketiga,
akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang terutang. 69
Akad dilihat dari konsekuensinya: jika ditinjau dari sifat dasar
akad tersebut, akad sesama manusia dapat kita kelompokkan menjadi
tiga kelompok besar; pertama, akad yang mengikat kedua belah
pihak. Kedua; akad yang mengikat salah satu pihak saja. Ketiga; akad
yang tidak mengikat kedua belah pihak.70
6). Hal Yang Merusak, Menentukan Pilihan dan Berakhirnya Kontrak
Bank Islam dan lembaga keuangan berurusan barang dengan
menandatangani kontrak seperti penjualan, penyewaan, kemitraan,
suretyship, lembaga, penugasan utang, hipotek, dll, harus membahas
secara rinci mengenai kerangka hukum kontrak dalam Islam untuk
memastikan kebolehan/ keabsahan atau nonvalidity operasi mereka. 71
Menurut Abdul Manan, Hal-hal yang merusak kontrak yakni;
keterpaksaan (al-ikrah), kekeliruan pada objek kontrak (ghalath),
penipuan (tadlish) dan tipu muslihat (taghir). Hak menentukan pilihan
dalam kontrak (khiyar), khiyar syarath, khiyar ta’yin, khiyar ‘aib, khiyar
ar-Ru’yah, khiyar majelis. Berakhirnya suatu kontrak (intiha’ al-‘aqd),
terpenuhinya tujuan kontrak (tahqiq gharadh al-‘aqd), berakhir karena
pembatalan (fasakh), putus demi hukum (infisakh), karena kematian
(wafat), tidak ada persetujuan (‘adam al-ijarah).72
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72
Abdul Manan, hal. 75-109.
70

40

7). Urgensi Kontrak/Akad dalam Muamalah dan Hukum Islam
Veithzal Rivai, dkk., mengatakan bahwa Kontrak merupak yang
sangat penting dari transaksi tanpa mana transaksi batal secara
hukum. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke
pembentukan kontrak. Petunjuk yang ada prinsip yang tidak boleh ada
ketidakadilan

dan

berpedoman

pada

hal

yang

sah

dalam

perdagangan dan bisnis dengan cara yang jujur. Kontrak hukum Islam
tidak dinyatakan sebagai teori umum tetapi khusus untuk berbagai
kontrak seperti hukum perjualan, leasing, janji dan sebagainya. 73
Selanjutnya dalam bukunya yang lain Veithzal Rivai, dkk.,
mengatakan bahwa urgensi akad dalam kehiduapn umat Islam, akad
merupakan

sesuatu

yang

sangat

penting

dalam

kehidupan

masyarakat khususnya masyarakat muslim. Mulai dari aktifitas jaul
beli, kontrak, pinjam meminjam, asuransi, hutang piutang, pernikahan
dan lain-lain tidak bisa dilepaskan dari akad. Akad-lah yang
membedakan antara orang berzina (kumpul kebo) dengan orang yang
sah

melakukan

hubungan

suami-isteri,

akad

pulalah

yang

memebedakan antara mana yang riba (haram) dan yang tidak riba
(halal).74
Dalam buku yang ditulisnya sendiri Veithzal Rivai mengatakan di
antara hal prinsip seyogyanya diketahui setiap pengusaha atau calon
pengusaha adalah macam-macam akad dan konsekuensi hukumnya.
Hal ini penting untuk diketahui dan senantiasa diperhatikan, sebab
dengan menguasai pembagian akad dan konsekuensi masingmasing, kita akan lebih mudah memahami berbagai hukum syariat
yang terkandung dengannya.75
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Dalam

transaksi,

embrio

kepercayaan

dimulai

dengan

pelaksanaan transaksi (akad/aqd) yang sesuai dengan Al-Qur’an dan
Hadis. Segala pelakasanaan transaksi tersebut bertujuan untuk
meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam
dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah suatu
awal mula terjadinya transaksi, yang ketika akad dijalani dengan fair,
maka akan menghasilkan benefit yang halal dan berkah.76
Dari uraian diatas bahwa ada asas, rukun dan isi serta jenis yang
harus diperhatikan dalam berkontrak dan tidak lupa pula akan hal-hal
yang akan merusak kontrak, dan arti penting kontrak tersebut yang
akan menentukan akibat hukum setelahnya (persengketaan, dan
dampak negatif lainnya).
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Ika Yunia Fauzia, dkk., Prinsip Dasar Ekonomi Islam: perspektif maqasid al-Syari’ah.
(Jakarta: Prenada Media, 2015). hal.241.
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Menurut Ascarya klasifikasi/jenis-jenis akad sebagai berikut:77
Jenis-Jenis Akad
Titipan
- Wadi’ah yad Amanah
- Wadi’ah yad dhamanah

Bagi Hasil
- Mudharabah
- Musharakah

Sewa
- Ijarah
- Ijarah wa Iqtina

Pinjaman
- Qardh
- Qardhul Hasan

Jual Beli
- Murabahah
- Salam
- Istishna

Lain-lain
- Wakalah Ujr
- Kafalah Sharf
- Hiwalah Rahn

Gambar. 1. Jenis-jenis Akad Bank Syariah
Sumber: Ascarya: (2013)

JENIS AKAD/TRANSAKSI

TABARRU’
(tidak mencari untu)

TIJARAH
(mencari untung)

PENDANAAN JASA
PERBANKAN SOSIAL

PENDANAAN
PEMBIAYAAN JASA
PERBNAKAN

Pola Titipan
- Wadi’ah yad
Dhamanah
Pola Pinjaman
- Qardh
- Qardul Hasan
Pola Lainnya
- Wakalah, kafalah,
hiwalah, Rahn

DENGAN KEPASTIAN

DENGAN KETIDAK PASTIAN

NONBAGI HASIL JASA
PERBANKAN

BAGI HASIL

Pola Jual Beli
- Murabahah
- Salam
- Istishna
Pola Sewa
- Ijarah
- Ijarah wa Iqtina
- Ujr

Pola Bagi Hasil
- Mudharabah
- Musharakah
Lain-lain
- Muzara’ah, Musaqah,
Mukhabarah

Pola Lainnya
- Sharf

Lain-lain
- Hibah, waqf,
shadaqah, hadiah

GAMBAR 2. Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah
Sumber: Ascarya: (2013)
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d. Pembiayaan
1). Produk dan Jasa Perbankan Syariah
Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah,
dimana

dimensi

syariah

merupakan

bagian

dari

muamalat

(hubungan antara manusia dengan manusia). oleh karena itu
perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur’an dan as
sunnah sebagai sumber hukum Islam. perbankan syariah juga tidak
bisa dilepaskan dari paradigma ekonomi syariah.78
Adiwarman A. Karim menuliskan bahwa Pada dasarnya, produk
yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga
bagian besar, yaitu: Produk penyaluran dana (financing), Produk
Penghimpun Dana (funding), produk jasa. Penyaluran Dana:Prinsip
jual-beli

(Ba’i);

Pembiayaan

murabahah,

pembiayaan

salam,

pembiayaan istishna’. Prinsip Sewa (Ijarah). Prinsip Bagi Hasil
(Syirkah); pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah. Akad
pelengkap; hiwalah (alih utang-piutang), rahn (gadai), qardh,
wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank).Produk Penghimpun
Dana:Prinsip Wadi’ah, prinsip mudharabah; mudharabah mutlaqah,
mudharabah muqayyadah. Jasa Perbankan: Sharf (jual beli valuta
asing), ijarah (sewa).79
Industri jasa keuangan Islam menyediakan berbagai atau
keuangan produk dan jasa yang berhubungan dengan perbankan,
nonbanking, asuransi dan uang, dan pasar modal, dan didasarkan
pada kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum komersial
kontrak keuangan syariah Islam.80
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Ascarya mengilustrasikan dalam gambar dibawah ini mengenai
produk dan jasa perbankan syariah.81
Akad dan Produk Bank Syariah
Pendanaan

Pembiayaan

Jasa Perbankan

Pola Titipan
- Wadiah yad Dhamanah
(Giro, Tabungan

Pola Bagi Hasil
Mudharabah
Musharakah
(Investment Fiancing)

Pola Lainnya
Wakalah, kafalah,
hawalah, rahn, ujr,
sharf (Jasa euangan)

Pola Jual Beli
Murabahah
Salam
Istishna
(Trade Financing)

Pola Titipan
Wadi’ah yad Amanah
(Jasa Nonkeuangan)

Pola Pinjaman
Qardh
(Giro, Tabungan)
Pola Bagi Hasil
- Mudharabah Mutlaqah
Mudharabah Muqayadah
(executing) (Tabungan,
Deposito, Investasi,
Obligasi)

Pola Sewa
Ijarah
(Obilgasi)

Pola Sewa
Ijarah
Ijarah wa Iqtina
(Trade Financing)

Sosial
Pola Pinjaman
Qardul Hasan
(Pinjaman
Kebajikan)

Pola Bagi Hasil
Mudharabah
Muqayyadah
(channeling)
(Jasa Keagenan)

Pola Sewa
Ijarah
Ijarah wa Iqtina
(Trade Financing)
Pola Pinjaman
Qardh
(talangan)

Pendanaan

Pembiayaan

Jasa Perbankan

GAMBAR 3,. Akad dan Produk Bank Syariah
Sumber: Ascarya: (2013)
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Produk perbankan syariah ada yang berbentuk penyaluran dana
yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah yang akan
dibahas dalam penelitian ini, dan ada pula produk penghimpunan
dana dan jasa dimana kesemuanya itu harus berdasarkan syariat
Islam.

2). Pembiayaan dan Murabahah
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179]
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang
demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Al-Qur’an surah Al
Baqarah ayat 282).
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a).

Pembiayaan
Yang dimaksud dengan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir

25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan iu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; b.
Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik;
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
Istishna; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh;
dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk
multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa
imbalan atau bagi hasil.82
Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12
UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil”.83
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
setiap nasabah bank syariah yang mendapatkan pembiayaan dari
bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib
hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank
syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk

82
83

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
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transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.84
(1). Jenis-jenis kredit/pembiayaan
Jenis-jenis kredit/pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi;
Dilihat dari kegunaannya yakni sebagai investasi dan modal kerja.
Dilihat dari tujuan kredit yakni produktif, konsumtif dan perdangangan.
Dilihat dari segi jangka waktu yakni jangka pendek, jangka menengah,
jangka panjang. Dilihat dari segi jaminan, yakni memiliki jaminan dan
tanpa jaminan. Dilihat dari segi sektor usaha, yakni pertanian,
peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan,
dan sektor lainnya.85
(2). Pembiayaan dilihat dari tujuannya
(a). Pembiayaan
meningkatkan

produktif,

yakni

keberhasilan

yang
produksi

digunakan
atau

untuk

investasi.

Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau
jasa. Sebagai contoh pembiayaan untuk pembangunan pabri
yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian atau
kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau
pembiayaan industri lainnya.
(b). Pembiayaan

Perdangangan,

yang

digunakan

untuk

perdangangan, biasanya untuk membeli barang dagangan
yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dangangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberi kepada
suplier atau agen-agen perdangangan yang kan membeli
barang dalam jumlah besar. Contohnya pembiayaan ekspor
impor.
84
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(c). Pembiayaan konsumtif, digunakan untuk konsumsi pribadi.
Dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang
danjasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan
atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai
contoh pembiayaan untuk perumahan, pembiayaan mobil
pribadi, prabotan rumah tangga dan konsumtif lainnya.86
Jenis-jenis Pembiayaan Kosumtif:
(1). Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan
untuk pembelia/pembangunan/renovasi rumah tinggal,
rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan lain-lain,
dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.
(2). Pembiayaan Mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk
pembelian

kendaraan

bermotor

roda

duat

atau

kendaraan raoda, dengan jaminan berupa kendaraan
bermotor yang dibiayai tersebut.
(3). Pembiayaan Multiguna, yaitu fasilitas pembiyaan untuk
segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan
jaminan penghasilan sebagai pengawai atau profesional,
dengan jaminan penghasilan sebagai profesi atau
profesional, dan/atau tanah berikut bangunan tempat
tinggal.
(4). Kartu Pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa
agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan
transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui
sarana

kartu

yang

dibeikan

kepada

perorangan

pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh
bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank
yang bersangkutan.87
86

Ibid. hal.91
Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2014),
hal. 207-208
87
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Pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya

yang salah

diataranya adalah dilihat dari tujuan (produktif, konsumtif,
pembiyaan perdagangan), dilihat dari jangka, jaminan dan sektor
usaha, dalam penelitian ini penulis melihat dari sudut tujuan
konsumtif.
b).

Murabahah
A. Wangsawidjaja Z. menuliskan Jenis-jenis akad pembiayaan:

berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah;88
Menurut Rahmat Hidayat, Pembiayaan murabahah (al-bai’ bi
tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah, yang
berasal dari kata “ribhu” (keuntungan) adalah transaksi jual beli
dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak
sebagai penjual, sendangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual
adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).
Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu
pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika
telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam
perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran
angsuran (bai bitsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini barang
diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan pembayaran
dilakukan secara tangguh atau angsuran.89
Maha-Hanan Balala, mengatakan bahwa Murabahah dapat
didefinisikan sebagai penjualan pada margin keuntungan yang
disepakati. Ini adalah salah satu bentuk yang paling umum dari
pembiayaan Islam, dan meskipun hal ini sangat berlaku untuk
transaksi
88

perdagangan

pembiayaan

membutuhkan

instrumen

A. Wangsawidjaja Z, Op.Cit., hal. 191
Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hal.
33
89
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likuiditas jangka pendek, itu juga dapat digunakan untuk lebih
investasi jangka Panjang. Dalam penggunaannya dimasa kini,
murabahah melibatkan pembelian komoditas tertentu oleh lembaga
keuangan atas permintaan klien. klien kemudian membeli komoditi
dari lembaga keuangan secara pembayaran ditangguhkan pada
disepakati mark-up yang disusun untuk menutupi biaya pembelian
komoditas, risiko yang dilakukan dalam pembiayaan klien dan margin
keuntungan.90
Sementara itu Mahmoud A. El-Gamal mengatakan bahwa jenis
yang paling umum dari penjualan dalam hukum Islam dinegosiasikanharga jual (bay˘al-musawama), Dimana kedua pihak menyepakati
harga di mana mereka berdua bersedia untuk menyimpulkan
transaksi. Namun, ada tiga jenis penjualan, dimana kedua pihak
setuju pada laba atau rugi margin, dan pembeli bergantung pada
kejujuran penjual mengenai biaya pembeliannya. di murabahah kedua
pihak setuju untuk diperdagangkan pada harga sama dengan biaya
ditambah mark-up atau profit, di tawliya mereka perdagangan pada
biaya, dan di wad.ia mereka setuju untuk perdagangan pada harga
yang diluar ketentua pasar.91
Ikatan Bankir Indonesia menuliskan bahwa Pembiayaan dengan
akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang
sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang
disepakati

para

pihak

(penjual

dan

pembeli).

Besar

margin

keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau presentase
dari harga pembeliannya. Contohnya pembiayaan dengan akad
murabahah: pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan

90

Maha-Hanaan Balala, Islamic finance and law Theory and Practice in a Globalized
World (London: I.B.Tauris Co Ltd, 2011), page.28
91
Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance Law, Economics, and Practice, (New York:
Cambridge University Press, 2006), page. 67

52

bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiyaan investasi serta
pembiayaan multiguna.92
Menurut Muhammad Al-Bashir Muhammad Al-Amin, Murabahah
adalah Penjualan margin keuntungan tertentu. Term, bagaimanapun,
sekarang digunakan untuk merujuk kepada perjanjian jual dimana
penjual membeli barang yang diinginkan oleh pembeli dan menjual
mereka

pada

perjanjian

mark-up

harga,

pembayaran

yang

diselesaikan dengan dalam kerangka waktu yang telah disepakati,
baik dalam angsuran atau lump sum. Penjual menanggung resiko
untuk barang sampai mereka telah dikirim ke pembeli.93
Kontrak

murabahah

adalah

kontrak

perdagangan,

yang

menyatakan bahwa salah satu pihak membeli baik untuk kepentingan
sendiri dan menjualnya kepada pihak lain dengan harga asli ditambah
mark-up. Mark-up dapat dilihat sebagai pembayaran untuk layanan
yang disediakan oleh perantara, tetapi juga sebagai profi t margin
yang dijamin. Pembayaran dapat dilakukan segera, tetapi juga di
kemudian hari atau angsuran.94
Dalam murabah terdapat Landasan Hukum; al-Qur’an surah an
Nisaa’ (4:29), d2 lainnya.95Syarat Bai’ al Murabahah; Operasional
Murabah; Ilustrasi Perhitungan Cicilan “murabahah”; Aplikasi Bai’al
Murabah;

Skema

Pembiayaan

Murabahah;

Ketentuan

dalam

Pembiayaan Murbahah; Risiko dalam Pembiayaan Murabahah;
Metode perhitungan pembayaran angsuran murabahah.96
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Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2014),
hal. 212-213
93
Muhammad al-Bashir Muhammad al-amine, Risk Management in Islamic Finance: and
analysis of derivative instruments in commodity market (Leiden, Koninkilike, 2008) page,
315
94
Hans Visser, Islamic Finance: princples and practise (Northampton: Edwar Elgar,
2009), page.57
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Veithzal Rivai Zainal, dkk., Islamic Business Management: Op.Cit., hal. 266
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Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembiayaan dengan
akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang
sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang
disepakati para pihak (penjual dan pembeli).
Tabel 1.
Persyaratan Minimum Akad Murabahah Menurut Fikih:
No.

KATEGORI

1

PERSYARATAN
Persyaratan dalam Akad

1.1

Syarat

Menggunakan judul dengan mencantumkan kata ‘murabahah’

1.2

Syarat

Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan

1.3

Syarat

Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya

1.4

Syarat

Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli

1.5

Syarat

Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan

1.6

Syarat

Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabah

1.7

Syarat

Menetapkan jangka waktu dan cara membayar

1.8

Syarat

Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli

1.9

Syarat

Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang berutang apabila pembayaran
tidak tunai

1.10

Syarat

1.11

Syarat

1.12

Syarat

1.13

Syarat

1.14

Syarat

Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila
terjadi sengketa

1.15

Syarat

Ditanda tangani oleh kedua

Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar pada waktunya
Menetapkan tindakan yang dilakukan apabila terjadi force majeur
Menetapkan jaminan (tambahan) apabila diperlukan
Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan

2
2.1

Persyaratan Transfer Dana
Syarat Turunan

Dilakukan bank kepada pihak ketiga
Alternatif kedua: mengredit rekening nasabah, lalu mendebetnya berdasarkan
surat kuasa dari nasabah, kemudian mentransfer ke rekening bank.
Tanda terima uang oleh nasabah adalah tanda terima barang
Alternatif kedua: tanda terima uang sambil menyerahkan surat kuasa
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2.2

Syarat turunan

3.

mendebet rekeningnya kepada bank
Persyaratan Perhitungan Keuntungan

3.1

Kesepakatan

Menggunal real transactionary cost atau real cost yang ditetapkan ALCO
masing-masing

Sumber : Ascarya (2013)
Analisa dan
persetujuan
pembiayaan
 Permohonan
pembiayaan
 Pengumpulan
data dokumen
 Verifikasi data

 Analisa
Pembiayaan
 Persetujuan
pembiayaan

Pemantauan
pembiayaan
 Pemenuhan dokumen
SPP, agunan, perjanjian
pembiayaan, pengikatan
agunan
 Review dokumen dan
pernyataan

Pengumpulan
infomasi dan
verifikasi

 Secara on-thespos, on-desk,
antisipasi dini,
annual review,
dll

 Pelunasan
 Penyelematan
pembiayaan

Pelunasan dan
penyelematan pembiayaan

Administrasi dan
pembukaan pembiayaan

Gambar 4. Proses Pemberian Pembiayaan.97
c).

Standar

Produk

Perbankan Syariah

Murabahah

Divisi

Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan
Syariah Otoritas Jasa Keuangan
10.2. Ketentuan Umum Standar Perjanjian
10.2.1. Perjanjian atau akad standar yang telah disusun oleh pihak
Bank bersifat usulan atau penyajian (ardh al syuruth) dan
bukan bersifat keharusan dipatuhi pihak lainnya (fardh al
syuruth).
10.2.2. Pihak

Bank

harus

selalu

memberikan

kesempatan

bermusyawarah dengan calon Nasabah terkait klausul standar
perjanjian atau akad Murabahah yang memberatkan.
10.2.3. Hukum Perjanjian atau Akad sesuai Pasal 27 dan 28 KHES
terbagi dalam 3 kategori;

97

Ikatan Bankir Indonesia, Op.Cit., hal. 224.
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(1) Akad yang shahih (valid) yaitu akad yang terpenuhi rukun
dan syaratnya;
(2) Akad yang fashid (voidable) yaitu akad yang terpenuhi
rukun dan syaratnya namun terdapat hal lain yang
merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
(3) Akad yang bathal (void) yaitu akad yang kurang syarat
dan rukunnya.
10.2.4. Rukun Murabahah mencakup adanya penjual (Bai), pembeli
(Musytari’), obyek Jual-beli (Mabi’), harga (tsaman), ijab kabul.
10.2.5. Pasal 116 KHES tentang jual beli Murabahah menyebutkan
bahwa Penjual dalam hal ini adalah pihak Bank harus
membiayai sebagianatau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati spesifikasinya.
10.2.6. Syarat pelaksanaan perjanjian atau akad Bank terdiri dari
syarat subyektif dan syarat obyektif.
10.2.7. Syarat subyektif yaitu terkait kecakapan subyek hukum dan
syarat obyektif yaitu terkait obyek yang diperjanjikan harus
amwal (halal).
10.2.8. Perjanjian

atau

akad

pembiayaan

Murabahah

harus

memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana telah diatur
dalam pasal 22 KHES dan 1320 KUHPerdata.
10.2.9. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat sah disebut
sebagai akad yang akad yang sah atau shahih.
10.2.10.Akad yang shahih akan menimbulkan berlakunya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak serta seluruh akibat
hukum yang timbul mengikat kedua belah pihak.
10.2.11.Kecakapan subyek hukum berkaitan dengan kemampuan
untuk memikul tanggungjawab.
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10.2.12.Ketidakmampuan seseorang dibedakan menjadi dua yaitu
muwalla untuk pribadi kodrati dan taflis untuk pribadi hukum
atau badan usaha (syirkah).
10.2.13.Pribadi kodrati yang dianggap cakap adalah telah mencapai
umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah
menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6
KHES.
10.2.14.Pribadi Hukum atau badan hukum (syirkah) yang tidak cakap
yaitu dalam hal dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KHES.
10.2.15.Syarat obyektif berkaitan dengan sebab yang halal (amwal)
yaitu obyek akad haruslah terbebas dari unsur maghrib
(maysir, gharar, dan riba).
10.2.16.Suatu perjanjian atau akad Murabahah harus dilakukan
berdasarkan

keridhoan (ar-radhaiyyah) para pihak yang

terwujud dalam perjanjian dengan adanya kesepakatan para
pihak ketika ijab kabul (sighatul akad) serta konsep khiyar
(opsi).
10.2.17.Suatu

perjanjian

atau

akad

Murabahah

tidak

boleh

mengandung unsur ghalat (khilaf), ikrah (paksaan), taghrir
(tipuan), dan gubhn (penyamaran).
10.2.18.Ghalath atau khilaf tidak mengakibatkan batalnya suatu akad
kecuali khilaf itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok
perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 KHES.
10.2.19.Ikrah atau paksaan menyatakan bahwa paksaan mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu bukan berdasar pilihan
bebasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 KHES.
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10.2.20.Paksaan (ikrah) dapat menyebabkan batalnya akad apabila
pihak yang dipaksa akan segera melaksanakan apa yang
diancamkannya

karena

kondisi

jiwa

merasa

tertekan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 KHES.
10.2.21.Taghrirat atau tipuan adalah pembentukan akad melalui tipu
daya

dengan

dalih

kenyataannya

untuk

untuk

kemaslahatan,

memenuhi

tetapi

kepentingannya

pada
sendiri

disebutkan dalam pasal 33 KHES.
10.2.22.Suatu pembentukan perjanjian atau akad melalui taghirat
(penipuan) dapat menjadi alasan pembatalan suatu akad.
10.2.23.Gubhn atau penyamaran sebagai suatu keadaan yang tidak
imbang antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu
akad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 KHES.
10.2.24.Perjanjian atau

Akad Murabahah

berdasarkan Pasal 21

KHES harus memenuhi asas:
a. Sukarela atau ikhtiyari (setiap akad dilakukan berdasarkan
kehendak para pihak dan bukan karena keterpaksan);
b. Menepati

janji

atau

amanah

(setiap

akad

wajib

dilaksanakan oleh para pihak);
c. Kehati-hatian atau ikhtiyati (setiap akad dilakukan dengan
pertimbangan yang matang);
d. Tidak berubah (setiap akad memiliki tujuan yang jelas dan
terhindar dari spekulasi);
e. Saling menguntungkan (setiap akad dilakukan untuk
memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari
manipulasi);
f.

Kesetaraan atau taswiyah (para pihak yang melaksanakan
akad memiliki kedudukan yang setara, memiliki hak dan
kewajiban yang seimbang);
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g. Transparansi

(akad

dilakukan

dengan

pertanggungjawaban para pihak secara terbuka);
h. Kemampuan (akad dilakukan sesuai kemampuan para
pihak);
i.

Kemudahan atau taisir (akad memberi kemudahan bagi
masing-masing pihak untuk melaksanakannya);

j.

Itikad baik (akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan
kemaslahatan);

k. Sebab yang halal (akad tidak bertentangan dengan
hukum)

(1). Perhitungan Pembayaran Angsuran dalam Pembiayaan
Murabah
Harga pembiayaan murabahah adalah harga beli bank
ditambah dengan keuntungan yang diharapkan, atau sering
disebut dengan margin (ribhun) yang telah disepakati oleh
nasabah. Dalam menetapkan margin Murabahah, bak syariah
akan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhi
tingkat harga. Penetapan harga ini, selain diharapkan bisa
memberikan keuntungan bagi bank syari’ah juga diharapkan bisa
mnjadi daya saing (competitiveness) dalam industri perbankan.
Secara garis besar, perhitungan pembayaran angsuran dalam
pembiayaan murabahah bisa dilakukan dengan dua metode,
yaitu:
(a). Metode Anuitas atau Efektif
Melalui metode anuitas atau efektif, maka pembayaran
angsuran margin akan turun tiap bulannya sedangkan angsuran
pokok akan naik tiap bulannya sampai jangka waktu yang telah
ditentukan. Rumus yang dipakai untuk menghitung angsuran
selama nilai pembiayaan dalam metode efektif adalah:
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Pokok X Margin/12 ((1+Margin/12)”)
(1+Margin/12)”-1
Keterangan:
Pokok : Merupakan besarnya harga objek yang dibiayai
sebelum ditambah margin.
Margin : Tingkat keuntungan yang ingin dicapai (expected
return).
N

: Jumlah periode angsuran.

Dengan demikian maka angsuran margin pada periode ke-n
dapat diperhitungkan dengan rumus:
Sisa pokok pada periode ke-n X margin
12
Setelah angsuran margin pada periode ke-n didapatkan, maka
angsuran pokok juga dapat diketahui dengan rumus:
Angsuran Per bulan – Angsuran margin pada periode ke-n
(b). Metode flat
Dengan menggunakan metode flat maka pembayaran
angsuran pembiayaan yang terdiri dari angsuran pokok dan
margin akan selalu sama tiap bulanya sampai dengan jangka
waktu pembiayaan. Rumus yang dipakai dalam metode flat
adalah:
Pokok + (Pokok x margin)
N
Keterangan

: Merupakan besarnya harga pokok objek yang
dibiayai sebelum ditambah margin

Margin

: Tingkat

keuntungan

yang

ingin

dicapai

(expected return)
N

: Jumlah periode angsuran

Namun dalam prakteknya, metode yang umum digunakan
dalam bank syari’ah dan akan dibahas dalam penelitian ini
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adalah metode anuitas. Untuk mendapatkan gambaran yang
jelas dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:
Pokok (pembiayaan)

: Rp.100.000.000.

Margin

: 20 % per tahun

Jangka Waktu

: 3 tahun atau 36 bulan (mulai 1 juli
2010 sampai dengan 30 Juni 2013).

Dengan metode anuitas, maka akan didapatkan:
1) Nilai angsuran
= 100.000.000 x 20% /12 ((1+20%/12)36)
(1+20%/12)36-1
= 3.716.358,34
2) Angsuran margin (misalnya pada bulan pertama)
= 100.000.000 + 20%
12
= 1.666.666,67
3).Angsuran pokok (misalnya pada bula pertama)
= 3.716.358 – 1.666.666,67
= 2.049.691,6798
Metode perhitungan dalam pembiayaan murabahah dalam
penelitian ini menggunakan metode anuitas/efektif dimana bank
mengambil margin keuntungan lebih besar diawal dan sedikit
memberikan porsi ansuran pokok yang dibiyai, tetapai secara
berangsur margin bank terus berkurang dan asuran pokok terus
membesar.
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Veithzhal Rivai, dkk, Islamic Banking and Finance, Op.Cit. hal. 324-326

61

k. Standar Layanan, Hambatan dan Tantangan Perbankan Syariah
1). Standar Layanan Perbankan Syariah
Standar

Layanan

Perbankan

Syairiah

meliputi:

standar

penampilan tugas, standar kebersihan dan kerapian ruang kerja,
pengetahuan
komunikasi

mengenai
dengan

produk

nasabah,

dan

jasa

standar

perbankan,

penangangan

standar
keluhan

99

nasabah.

Penampilan: bersikap wajar; selalu rapi; memberikan sambutan
berupa senyum atau mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah
dengan nasabah, termasuk ucapan terima kasih., senantiasa bersikap
optimis; bersikap dan berperilaku baik, gesit, mudah bergaul dan
cepata tanggap, namun tidak over acting di depan nasabah atau tamu
yang dapat membuat mereka jengkel., mendengarkan nasabah dengan
penuh perhatian, dan sopan dalam melayani; bersikap antusias saat
menghadapi

nasabah

sehingga

nasabah

merasa

memperoleh

perhatian serius; selalu suka membantu nasabah sesuai dengan
ketentuan sehingga nasabah merasakan kehadiran dan manfaat
karyawan yang ditugasi berkat solusi yang diberikan dalam setiap
penyelesaian masalah., menjunjung tinggi kejujuran.100
Standar Penangananan Keluhan Nasabah: berempati dalam
menerima keluhan (empathy), kecepatan memberikan tanggapan
(quick response), permintaan maaf (apology), kredibilitas (credibility),
perhatian (attentiveness).101
Dari standar diatas secara umum, standar pengetahuan mengenai
produk dan jasa perbankan, standar komunikasi dengan nasabah,
standar penangangan keluhan nasabah.
99
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2). Kendala Tantangan Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam
Islam
Dalam usia yang masih muda, setidaknya ada lima problem dan
tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Pertama, masih
minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu
ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariat secara integratif. Kedua, masih
diujinya kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan Islam. Ketiga,
perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan, baik dalam skala
nasional maupun internasional, masih belum memadai. Keempat,
masih terbatasnya perguruan tinggi yang memberikan materi ajar
ekonomi Islam serta masih minimnya lembaga pelatihan dan
konsultan dalam bidang ini, shingga sumber daya manusia di bidang
ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki
pengetahuan

ekonomi syariah

yang

memadai.

Kelima,

peran

pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap
pengembangan ekonomi Islam, karena kurangnya pemahaman dan
pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.102
Menurut Heri Sudarsono dalam pengembangan bank syariah
terdapat berbagai kendala diantaranya; Sumber daya manusia,
kurangnya akademisi perbankan syariah, kurangnya sosialisasi ke
masyarkat tentang keberadaan bank syariah.103
Sementara

menurut

Rahmat

Hidayat

ada

beberapa

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya
mendorong industri perbankan syariah kedepan, yaitu: Kerangka dan
perangkat pengaturan bank syariah belum lengkap, cakupan pasaran
masih terbatas, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang
produk dan pelayanan perbankan syariah, institusi pendukung yang
102

Veithzal Rivai, dkk., Islamic Economics and Finance: ekonomi dan keuangan Islam
bukan alternatif, tetapi solusi (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 476-477.
103
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,
(Yogyakarta: Ekonisia, Cet, 2. 2012), h. 56. Dalam Mardani, hal.28
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belum lengkap dan efisien, tingkat efisiensi operasional perbankan
syariah masih belum optimum, porsi skim pembiayaan bagi hasil
dalam transaksi bank syariah masih sedikit (rendah), dan kemampuan
untuk

memenuhi

standar

keuangan

syariah

internasional,

keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum sesuai dengan ”nature
of business” perbankan syariah, dan keterbatasan sumberdaya
insani.104
Menurut M. Syafi’i Antonio, beberapa kendala yang muncul
shubungan dengan pengembangan perbankan syariah; pemahaman
masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank
syariah, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya
mengakomodasi operasional bank syariah, jaringan kantor bank
syariah yang belum luas, sumber daya manusia yag memiliki keahlian
dalam bank syariah masih sedikit.105
Tantangan utama pengembangan bank Islam menurut Veitzhal
Riva’i dkk,: kurangnya komprehensi dan bidiang kerja yang cocok dan
instrumen untuk wewenang dan pengawasan, kurangnya struktur
institusi yang efisien mendukung operasional bank Islam, perbaikan
yang berkelanjutan dari penampilan bank Islam, dominasi dari bukan
pemegang saham berdasarkan keuangan pada transaksi bank Islam,
kemampuan untuk mengikuti standarn keuanga Islam internasional.
Sedangkan agar pengembangan perbankan Islam dengan apa yang
diinginkan yaitu: pengembangan jaringan kantor perbankan Islam
diserahkan sepenuhnya kepda mekanisme pasar (market driven),
pengaturan dan penegembangan perbankan Islam dilaksanakan
dengan tidak menerapkan infant industry argument atau memebrikan
perlakuan khusus, pengembagan perbankan Islam baik dari sisi
kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan
104

Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah; teori dan praktik, (Bekasi: Gramata
Publishing, 2014) hal. 58-59
105
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), hal. 224-226
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berkelanjutan (gradual and sustainable approach), pengaturan dan
pengembangan perbankan Islam menerapkan prinsip universalitas
sesuai dengan nilai dasar Islami.106
Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih
sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala
pengembagan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut: peraturan
perbankan

yang

berlaku

belum

sepenuhnya

mengakomodasi

operasional bank syariah, pemahaman masyarakat belum tepat
terhadap kegiatan operasional bank syariah, sosialisasi belum
dilakukan secara optimal, jaringan kantor bank syariah masih terbatas,
sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah
masih terbatas, persaingan produk perbankan konvensional sangat
ketat dan sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas
segmen pasar.107
Tantangan pengembangan ekonomi Islam; masih minimnya
pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi
modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif, masih diujinya sistem
ekonomi dan keuangan Islam, perangkat peraturan, hukum, dan
kebijakan, baik dalam skala nasional mapun internasional masih
belum

memadai,

masih

terbatasnya

perguruan

tinggi

yang

memberikan materi ajar ekonomi Islam serta masih minimnya
lembaga pelatihan dan konsultan dibidang ini, peran pemerintah baik
eksekutif

maupun

legislatif,

masih

sangat

rendah

terhadap

pengembangan ekonomi Islam.108
Sesuai konsentrasi penelitian

ini kendala

pengembangan

ekonomi dan bank syariah dapat disebabkan oleh kurangnya
kurangnya pemahaman dan pengetahuan pemerintah (eksektuf dan
legislatif) dan masyarakat tentang ilmu ekonomi dan bank syariah.
106

Ibid.,hal.53-54
Amir Machmud, dkk, Bank Syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia.
Jakarta: Erlangga, 2010, hal.7-8
108
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e. Permasalahan Pemahaman Kontrak Pembiayaan
1). Iskandar, dkk. Mengatakan bahwa pemahaman nasabah merupakan
hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah
terhadap produk dalam perbankan Syariah. Telah banyak kajian yang
dilakukan untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap sebuah
produk. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sebuah produk dapat
dijadikan sebagai motivasi nasabah dan meningkatkan kepuasan
nasabah.109
2). Aiyub, mengatakan bahwa pemahaman yang rendah terhadap
perbankan Islam salah satunya oleh kurangnya sosialisasi yang
dilakukan oleh perbankan terhadap prinsip dan sistem ekonomi Islam.
Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan dan sikap
masyarakat terhadap perbankan Islam. Maka tugas penting yang
harus

dilakukan

oleh

perbankan

Islam

adalah

meningkatkan

sosialisasi sistem perbankan Islam melalui media massa yang efektif,
sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai
perbankan Islam tidak hanya terbatas pada bank dan riba saja.110
3). Neni

Triana,

dkk.,

mengatakan

bahwa

upaya

memberikan

pemahaman produk (familiarity) kepada calon nasabah adalah salah
satu tujuan utama marketing agar kesadaran produk tercipta dan
dapat dijaga. Perbedaan prinsip

produk

antara bank syariah dan

konvensional menuntut bank syariah dengan strategi sedemikian rupa
dapat membuat nasabah memahami perbedaan prinsip antara bank
syariah dan bank konvensional terutama pada mekanisme perjanjian
produk dan jasa atau biasa disebut akad pada bank syariah dan
ada tidaknya unsur riba di dalamnya.111

109

Iskandar, Azmi & Madun, Pemahaman Nasabah Bank_ Muamalat Indonesia Banda
Aceh Terhadap Akad Mudharabah, (JURNAL SHARE | Volume 1 | Number 2 | July December 2012), hal.164
110
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4). Dewi Nurul Musjtari, dalam penelitiannya menungkapkan bahwa
Potensi masalah sebenarnya sudah mulai terkandung sejak dari tahap
analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah untuk
menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan nasabah
diterima, berlanjut pada tahap pembuatan akad pembiayaan, sampai
akhirnya

pada

tahap

penggunaan

dana

oleh

nasabah

pengawasan bank syariah atas penggunaan dana tersebut.

dan

112

5). Rahmat Hidayat mengatakan tentang beberapa permasalahan yang
perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mendorong industri
perbankan syariah kedepan, salah satu diantaranya ialah kurangnya
pengetahuan dan pemahaman tentang produk dan pelayanan
perbankan syariah.113
6). Muhammad Aswad mengatakan bahwa, Konsep akad dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diketahui
oleh siapa saja yang akan melakukan suatu perjanjian (kontrak)
seperti

melakukan

kontrak

investasi

atau

berbisnis

dengan

menggunakan prinsip syariah.114
7). Upaya pencegahan (al-wiqayah), selalu digalakkan oleh Islam
terkaitnya dalam menghindari kerusakan. Beberapa kerusakan yang
terjadi akibat ketidak jelasan informasi misalnya, bisa menyebabkan
rusaknya suatu transaksi.sejatinya dalam jual beli, baik produsen,
konsumen, maupun distributor mendapat keuntungan dengan cara
yang baik, sehingga berimplikasi pada kehalalan produk yang
dipasarkan.115
7). Dyah

Pratita

Sari,

dkk.,

mengungkapkan

bahwa

munculnya

problematika maupun sengketa dalam kontrak dikarenakan adanya

112

Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbank Syariah
(Yogyakarta: Pramana Publishing, 2012), hal.121
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Rahmat Hidayat, Op.Cit., hal. 58-59
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kekurang cermatan dalam berkontrak, maupun karena adanya itikad
tidak baik dari salah satu pihak.116
8). Hasil survey literasi dan inklusi yang dilakukan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) pada 2016. Dalam Laporan Strategi Nasional Literasi
Keuangan Indonesia (Revisit 2017), tertera tingkat literasi masyarakat
terhadap perbankan syariah sebesar 6,6 persen dan inklusi
perbankan syariah sebesar 9,6 persen. Artinya, masyarakat yang
menggunakan produk perbankan syariah tanpa benar-benar paham
produk tersebut lebih tinggi ketimbang yang sudah benar-benar
paham. Komisaris Utama Bank Mandiri Syariah Mulya E. Siregar
menyampaikan, masyarakat saat ini masih terpaku pada konsep
perbankan yang sudah berusia lama, yakni konvensional. Disatu sisi,
konsumen ingin berbeda konsep dengan konvensional. Tapi, disisi
lain, konsumen merujuk dan membandingkan operasional bank
syariah seperti bank konvensional.117
9). Dalam media cetak online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta
masyarakat untuk lebih memahami isi perjanjian sebelum melakukan
kesepakatan kontrak pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan.
"Pemahaman isi kontrak ini penting agar debitur mendapatkan
informasi yang jelas mengenai klausul kesepakatan dalam perjanjian
pembiayaan. Jangan sampai ada konflik atau kesalahpahaman yang
bisa merugikan masyarakat di kemudian hari," kata Deputi Komisioner
Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo di Jakarta,
Kamis (4/1/2018).118
10).Direktorat

Penanganan

Permasalahan

Hukum

dalam

publikasi

Departemen Kesehatan melaporkan 7 masalah sengketa kontrak,

116

Dyah Pratita Sari, dkk., Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan
Kontrak di Indonesia. Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Vol.II No. 5 Juli –
Oktober 2014. hal.22
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Republika, Senin 16 September 2019) hal.20.
118
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menempatkan pemutusan kontrak/ wanprestasi 20,23% dengan
persentase tertinggi diikuti perubahan kontrak 19,24% sebagai
masalah kedua terbanyak.119
11).Resiko Pembiayaan menurut Ikatan Bankir Indonesia,
Gambar 5. keterkaitan masing-masing aspek yang menyebabkan
resiko pembiayaan.
Kebangkrutan nasabah
Kesulitan keuangan nasabah

Gagal bayar
Potensi gagal bayar
Penurunan tingkat nasabah

Ambang batas kriteria kesehatan
tidak dipenuhi
Kelemahan kontrak kredit

Resiko kredit

Pelanggaran kontrak
Potensi pelanggaran kontrak

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (2015).
Upaya memberikan pemahaman nasabah adalah tugas penting
yang harus dilakukan oleh perbankan Islam sejak awal terutama pada
mekanisme perjanjian produk dan jasa atau biasa disebut akad pada
bank berdasarkan prinsip syariah, jika ada ketidak jelasan informasi dan
kurang cermat dalam berkontrak akan menimbulkan sengketa, yang
disebabkan masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah
tanpa benar-benar paham. Mencegak konflik akibat dari kesalahpahaman
isi kontrak sangat penting dilakukan karena akan menyebabkan tingginya
angka pemutusan kontrak yang merugikan bank dan nasabah dan
perkembangan ekonomi Islam secara umum.
f.

Penyelesaian Permasalahan Kontrak Pembiayaan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, secara umum telah mengatur mengenai kontrak pembiayaan dan

119

rokeu.depkes.go.id › lpse › workshopmonevicon2019 dikutip 15/9/2019
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penyelesaian sengketa, yang sama-sama melindungi kepentingan dua
belah pihak (bank dan nasabah). Diantaranya:
1). Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah peneria fasilitas untuk
melunasi seluruh kewajibannya pada waktunya, sebelum Bank
Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima
Fasilitas.120
2). Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang
bertentangan dengan Prinsip Syariah,121
3). Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha
lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah
yang mempercayakan dananya.122
4). Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip
mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.123
5). Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai
kemungkinan

timbulnya

risiko

kerugian

sehubungan

dengan

tranksaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau
UUS.124
6). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dapat
pula dilakukan sesuai dengan isi Akad, dan tidak boleh bertentangan
dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi
perbankan; melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

120
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atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.125

2. Simpul Teori dan Indikator masing-masing tema
a. Simpul Teori
1). Pemahaman merupakan proses mengartikan dan menginterpretasikan
stimulus. Dalam proses stimulus tersebut ada proses perceptual
organisasion

yang

didalamnya

ada

proses

clause/mengabil

kesimpulan yang utuh, walaupun ada objek yang hilang atau tidak
lengkap. dan adapula proses perceptual selection126/ Pemahaman
selektif/ distorsi selektif adalah kencederungan orang untuk mengubah
informasi

atau

menafsirkan

informasi

sesuai

dengan

sikap,

kepercayaan, motif dan pengalaman mereka.127
2). Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah
dan/atau UUS. Nasabah
yang memperoleh

Penerima

fasilitas

dana

Fasilitas
atau

dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

128

adalah

yang

Nasabah

dipersamakan

Nasabah memiliki hak

pendidikan, informasi dan pengaduan dan perlindungan hukum tetapi
disisilain nasabah punya kewajiban untuk mendengarkan dan
menyimak dengan baik segala informasi yang diberikan oleh bank.
Begitupun sebaliknya bank terhadap nasabah. Arti penting konsumen
untuk dipertahankan, perusahaan harus melakukan pemenuhan dan
pelayanan,

reaksi

ketidakpuasan,

125

pascapembelian

kejengkelan,

dapat

kegembiraan,

berupa
atau

kemarahan,

kesenangan.129

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
Rini Dwiastuti, dkk., Op.Cit., hal.43-48.
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(keluhan kepada penjual), (keluhan melalui teman/ kerabat), (keluhan
melalui lembaga/ organisasi independet).130
3). Kontrak berarti janji/perikatan/kesepakatan harus sesuai syariat Islam.
Ada asas, rukun dan isi, adapula yang akan merusak kontrak.
4). Pembiayaan murabahah adalah produk penyaluran dana perbankan
syariah.131 Ada pembiayaan berdasarkan tujuan yang disebut
murabahah konsumtif.132 murabahah adalah pembiayaan berupa
transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah
margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan
pembeli).133 Metode perhitungan pembiayaan murabahah dalam
penelitian ini menggunakan metode anuitas/efektif dimana bank
mengambil margin keuntungan lebih besar diawal dan sedikit
memberikan porsi ansuran pokok yang dibiyai, tetapai secara
berangsur margin keuntung bank terus berkurang dan asuran pokok
terus membesar.134
5). Standar layanan bank secara umum, standar pengetahuan mengenai
produk dan jasa perbankan, standar komunikasi dengan nasabah,
standar penangangan keluhan nasabah.135
6). Upaya memberikan pemahaman nasabah adalah tugas penting yang
harus dilakukan oleh perbankan Islam, terutama pada mekanisme
perjanjian produk, nasabah yang menggunakan produk perbankan
syariah

tanpa

benar-benar

paham

berakibat

konflik

dan

kesalahpahaman, pemutusan kontrak.

130

Mulyadi, Nitisusastro. Perilaku Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaa, (Bandung:
Alfabeta, 2013), hlm. 217-218.
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7). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dapat
pula dilakukan sesuai dengan isi Akad, dan tidak boleh bertentangan
dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi
perbankan; melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.136
b.

Indikator Masing-Masing Tema

1). Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiaayaan
a). Pemahaman:

1). Pemahaman terorganisir/ perceptual organization
2). perceptual selection/ Pemahaman selektif/ distorsi selektif,
menafsirkan informasi sesuai dengan sikap, kepercayaan,
motif dan pengalaman mereka.137
b). Nasabah:
a) Pengguna jasa atau penerima fasilitas
b) hak pendidikan, informasi dan pengaduan dan perlindungan
hukum tetapi
c) kewajiban nasabah, mendengarkan, menyimak dengan baik
segala informasi yang diberikan oleh bank.
d) Arti

penting

konsumen,

perusahaan

harus

melakukan

pemenuhan dan pelayanan,:
1) reaksi

pascapembelian

ketidakpuasan,

dapat

kejengkelan,

berupa

kemarahan,

kegembiraan,

atau

kesenangan.
2) keluhan kepada penjual, keluhan melalui teman/ kerabat,
keluhan melalui lembaga/ organisasi independet.
136
137

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
Morissan. Op.Cit., hal.75
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c). Kontrak:
1) kesepakatan harus sesuai syariat Islam.
2) Ada asas, rukun dan isi, adapula yang akan merusak
kontrak.
d). Pembiayaan murabahah:
1) penyaluran dana perbankan syariah.
2) Salah satu tujuannya murabahah konsumtif.
3) jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah
margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan
pembeli).
4) Metode perhitungan anuitas, besar untung bank terlebih
dahulu daripada cicilan pembiayaan.
e).Standar layanan bank secara umum,
1) standar

pengetahuan

mengenai

produk

dan

jasa

perbankan,
2) standar komunikasi dengan nasabah,
3) standar penangangan keluhan nasabah.
f). Pemahaman nasabah:
1) Pada mekanisme perjanjian produk,
2) nasabah yang menggunakan produk perbankan syariah
tanpa

benar-benar

paham

berakibat

konflik

dan

kesalahpahaman, pemutusan kontrak.
2). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah:
a) dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
b) penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan sesuai dengan isi
Akad, dan tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah
upaya sebagai berikut:
1) musyawarah;
2) mediasi perbankan; melaui:
(a). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
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(b). atau lembaga arbitrase lain;
(c). dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum.

B.

Penelitian Relevan
Sepanjang yang penulis temukan ada sejumlah penelitian yang

relevan subtansi kajian dengan peneliti. Seperti yang Pertama: Deputi
Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo di
Jakarta, Kamis (4/1/2018) dalam Kompas.com - 05/01/2018, 10:00 WIB, Warta
Ekonomi.co.id, Republika.co.id, KONTAN.CO.ID, 14 September 2019.

Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk lebih memahami isi
perjanjian sebelum melakukan kesepakatan kontrak pembiayaan dengan
perusahaan pembiayaan. "Pemahaman isi kontrak ini penting agar debitur
mendapatkan informasi yang jelas mengenai klausul kesepakatan dalam
perjanjian pembiayaan. Jangan sampai ada konflik atau kesalahpahaman
yang bisa merugikan masyarakat di kemudian hari,".
Informasi yang disampaikan oleh OJK diatas sangat mirip dengan
penelitian ini, karena salah satu Deputi OJK ini mengingatkan agar
masyarakat

memahami

perjanjian/

kontrak

sebelum

melakukan

kesepakatan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan
dikemudian hari dan itupula tema kedua dalam penelitian ini yakni
penyelesaian permasalahan dari pemahaman kontrak nasabah, namun
dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana proses penyelesaian dari
permasalahan pemahaman kontrak tersebut.
Kedua: Fuji Pratiwi, Masyarakat Indonesia Belum Siap Berbank Syariaah?
(Jakarta: Republika, Senin 16 September 2019) halaman 20. Hasil survey

literasi dan inklusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
2016. Dalam Laporan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
(Revisit 2017), tertera tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan
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syariah sebesar 6,6 persen dan inklusi perbankan syariah sebesar 9,6
persen. Artinya, masyarakat yang menggunakan produk perbankan
syariah tanpa benar-benar paham produk tersebut lebih tinggi ketimbang
yang sudah benar-benar paham. Komisaris Utama Bank Mandiri Syariah
Mulya E. Siregar menyampaikan, masyarakat saat ini masih terpaku pada
konsep perbankan yang sudah berusia lama, yakni konvensional. Disatu
sisi, konsumen ingin berbeda konsep dengan konvensional. Tapi, disisi
lain, konsumen merujuk dan membandingkan operasional bank syariah
seperti bank konvensional.138
Publikasi Fuji Pratiwi diatas memiliki persamaan dengan penelitian
penulis penulis yakni mengungkap bahwa pengguna produk perbankan
syariah lebih banyak yang tidak paham dan masih merujuk operasional
bank syariah seperti bank konvensional, namun dalam penelitian ini
penulis terfokus kepada pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
dan penyelesaian permasalahannya.
Ketiga:

Direktorat

Penanganan

Permasalahan

Hukum

dalam

publikasi Departemen Kesehatan melaporkan 7 masalah sengketa
kontrak, menempatkan pemutusan kontrak/ wanprestasi 20,23% dengan
persentase tertinggi diikuti perubahan kontrak 19,24% sebagai masalah
kedua terbanyak.139
Publikasi Departemen Kesehatan diatas sama dengan penelitian ini
yakni setelah para nasabah yang merasa kecewa dengan kontrak, mereka
akan memilih untuk memutus kontrak ditengah jalan, namun dalam
penelitian ini mencoba melihat bagaimana pemahaman nasabah pada
kontrak pembiayaan sebelum mereka melakukan pemutusan kontrak dari
kekecewaannya itu.
Keempat: Aiyub dalam Neni Triana, dkk, Jurnal Manajemen “Motivasi”.
(Universitas Muhammadiyah Potianakan, JMM Vol. 13 No. 2 Oktober 2017,
138
139

Fuji Pratiwi, Op.Cit., hal.20.
rokeu.depkes.go.id › lpse › workshopmonevicon2019, dikutip 15/9/2019
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mengatakan menyimpulkan dalam jurnalnya bahwa upaya memberikan
pemahaman produk (familiarity) kepada calon nasabah adalah salah satu
tujuan utama marketing agar kesadaran produk tercipta dan dapat dijaga.
Perbedaan prinsip

produk

antara bank syariah dan konvensional

menuntut bank syariah dengan strategi sedemikian rupa dapat membuat
nasabah memahami perbedaan prinsip antara bank syariah dan bank
konvensional terutama pada mekanisme perjanjian produk dan jasa atau
biasa disebut akad pada bank syariah dan ada tidaknya unsur riba di
dalamnya.140
Dalam jurnal ini mengungkap akan arti penting pemahaman produk
terutama dalam mekanisme perjanjian produk sama dengan penelitian ini
bicara tentang pemahaman kontrak, namun dalam penelitian ini juga
melihat penyelesaian permasalahan akibat dari ketidak pahaman produk
oleh nasabah.
Kelima: Dewi Nurul Musjtari, dalam buku yang diterbitkan dari proses
penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi masalah sebenarnya sudah
mulai terkandung sejak dari tahap analisis pembiayaan yang dilakukan
oleh bank syariah untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan
pembiayaan nasabah diterima, berlanjut pada tahap pembuatan akad
pembiayaan, sampai akhirnya pada tahap penggunaan dana oleh
nasabah dan pengawasan bank syariah atas penggunaan dana
tersebut.141
Tulisan Dewi Nurul Musjatri diatas menjelaskan bahwa sebab-sebab
timbulnya masalah dalam pembiayaan, namun penelitian juga berbicara
bagaimana pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaannya terlebih
dahulu sebelum permasalahannya terjadi.
Keenam:Dyah Pratita Sari, dkk., berjudul Faktor-faktor Yang Harus
Diperhatikan dalam Pelaksanaan Kontrak di Indonesia. Jurnal Privat Law
140
141

Neni Triana, dkk, Op.Cit., hal.912
Dewi Nurul Musjtari, Op.Cit., hal.121
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Universitas Sebelas Maret Vol.II No. 5 Juli – Oktober 2014. Penelitian ini
berkesimpulan bahwa dalam perjanjian, para pihak harus memperhatikan
beberapa faktor, yaitu norma hukum merupakan pedoman perjanjian para
pihak dalam melaksanakan perjanjian, meliputi undang-undang, adat
istiadat, dan kepatutan. Selain itu semua perjanjian dilaksanakan dalam
itikad baik. Akan tetapi yuridis prudensi Indonesia terjadi dua asas yang
saling tarik menarik dalam hukum perjanjian, antara itikad baik dengan
pacta sunt servanda. Persoalan apakah suatu perjanjian melanggar itikad
baik atau tidak, tunduk pada peninjauan oleh pengadilan kasasi
(Mahkamah Agung). Pada dasarnya, perjanjian haruslah dilaksanakan
secara terbuka antara pihak, hendaknya diawal perjanjian, para pihak
harus terbuka mengenai isi, maksud dan tujuan. Setelah itu juga
diperlukan penafsiran perjanjian serta ditentukan tegas dalam perjanjian
mengenai

norma

hukum

yang

digunakan

dalam

melaksanakan

kesepakatan perjanjian. Dengan demikian, problema yang timbul akibat
perbedaan norma hukum diantara para pihak dapat diantisipasi.142
Persaman dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
lakukan. Persamaanya adalah bahwa penelitian ini mengungkapkan
bahwa pada dasarnya perjanjian itu haruslah dilaksanakan secara terbuka
antara pihak, hendaknya diawal perjanjian para pihak harus terbuka
mengenai isi, maksud dan tujuan. Munculnya problematika maupun
sengketa dalam kontrak dikarenakan adanya kekurang cermatan dalam
berkontrak, maupun karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak.
Jurnal ini merupakan pondasi penulis dalam mengungkap bahwa
pemahaman penyelesaian kontrak menjadi permasalahan penting dalam
sebuah perjanjian kerjasama. Perbedaan penelitian ini pada penelitian
yang akan penulis lakukan terdapat pada, kajian ini bercerita kontrak
dalam konteks umum, sementara penulis berbicara dalam kontek syariah
khususnya transaksi perbankan syariah dengan akad murabahah.

142

Dyah Pratita Sari, dkk., Op.Cit., hal.22.
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Ketujuh:

Muhammad

Aswad.

Berjudul

Asas-Asas

Transaksi

Keuangan Syariah. Jurnal STAIN Tulung Agung, jurnal Iqtishadia, Vol. 6,
No. 2, September 2013. Penelitian ini menyimpulkan: Setidaknya dalam
hukum perjanjian syariah, tujuh macam asas-asas perjanjian yang dapat
digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan
hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas
kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (almusawa), asas kejujuran, asas perjanjian itu mengikat, asas keadilan,
asas tertulis (al-kitabah). Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami
sebagai prinsip-prinsip yang implisit yang menjiwai keabsahan akad.
Dalam

pandangan

syariah

keabsahan

akad

terlaksana

bilamana

memenuhi rukun dan syarat akad. Dilatarbelakangi dengan pemahaman
akad yang mendetail dan komprehensif serta menjunjung tinggi dan
istiqamah menggunakan prinsip syariah dalam transaksi keuangan
syariah yang berlangsung dalam lembaga keuangan syariah sekarang ini,
haruslah dalam kerangka asas-asas akad yang dibangun dalam system
ekonomi Islam akad mempunyai peran yang sangat penting untuk
menentukan, apakah kegiatan investasi dan bisnis sesuai dengan syariah
atau tidak. Oleh karena itu, konsep akad dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diketahui oleh siapa saja yang
akan melakukan suatu perjanjian (kontrak) seperti melakukan kontrak
investasi atau berbisnis dengan menggunakan prinsip syariah. Kita
bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan konsep dan prinsip
bermu’amalah

yang

sesuai

dengan

perkembangan

budaya

dan

peradaban umat manusia, di mana pun kita berada. Keragaman akad
berinvesatasi dan bisnis yang dikembangkan dalam hukum Islam akan
memberikan peluang bagi kita untuk menggunakan skim syariah yang
cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat. Amin.143

143

Muhammad Aswad. Op.Cit., hal. 343-335
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Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
penulis lakukan terletak pada tulisan ini berfokus pada pemahaman
kontrak yang menjadi persoalan sangat penting dalam bisnis syariah.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak
pada penelitian berbicara pemahaman kontrak secara umum, namun
penelitian penulis berfokus pada suatu bank dengan akad pembiayaan
murabahah.
Kedelapan;

Rahmani

Timorita

Yulianti.

Berjudul

Asas-Asas

Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari’ah. Yogyakarta: Jurnal
Ekonomi Islam La Riba UII.Vol. II, No. 1, Juli 2008. Berkesimpulan Bahwa
Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat 14 macam asas
perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan
bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asasasas perjanjian itu adalah, Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas
kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat,
asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas
kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik,asas
kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Salah satu asas
dalam asas perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak.
Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut kaum muslimin mempunyai
kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian fiqih
mu’amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab
persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer. Dalam merespon
perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah seharusnya
ahli fiqih mu’amalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas
umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek
mu’amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi
konvensional pada umumnya.

Hal ini penting dilakukan

karena,

bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu’amalah
kontemporer dalam hal ini perjanjian,menjadi akurat jika masalah
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mu’amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami. Model kajian fiqih
mu’amalah dewasa ini disamping model kajian konseptual teoritik, juga
sudah saatnya dikombinasikan dengan model kajian empirik atas
persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, sehingga penguasaan kedua
metodologi kajian fiqih mu’amalah sudah saatnya diimplementasikan. 144
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
penulis lakukan yakni, sama halnya dengan penelitian kedua, penelitian ini
menekankan arti penting pemahaman asas kontrak, namun penelitian ini
menekankan bahwa pemahaman asas kontrak syariah harus mampu
menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan kontemporer, agar bisnis
syariah tetap dapat eksis dalam berbagai masa. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang penulis lakukan sama dengan penelitian kedua,
yakni terletak pada kekhususan penulis berbicara pada satu bank syariah
saja dengan akad murabahah, sementara penelitian ini bersifat umum.
Kesembilan;

Marwini,

Judul

Aplikasi Kontraktual

Pembiayaan

Murabahah pada Bank Syariah, Jurnal Az Zarqa’, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 4, No. 2, Desember 2012.
Berkesimpulan bahwa Aplikasi dan mekanisme kontrak pembiayaan
murabahah KPR Syariah ini, dilihat dari syarat rukun kontrak, telah
memenuhi syarat-rukun sahnya kontrak (akad jual beli) dalam fikih
muamalah. yaitu pertama, adanya para pihak yang memenuhi syarat
tamyiz, Kedua, adalah pernyataan kehendak dari para pihak (shighatul
‘aqdi) yang berbentuk ijab qabul. Ketiga, adalah objek akad (mahallul
‘aqdi), berupa rumah, dan keempat adalah sesuai dengan syariah. Dalam
transaksi ini ada dua akad yang dilakukan, yaitu akad wakalah dan akad
murabahah. Prosedur yang dilakukan dalam mekanisme Pembiayaan
KPR Syariah adalah bank sebagai penjual barang telah sesuai dengan

144

Rahmani Timorita Yulianti. Op.Cit., hal. 91-106
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prinsip jual beli murabahah, yaitu memberitahukan secara jujur harga
pokok dan ditambah margin keuntungan.145
Persamaan dan perbedaan penelitian keempat ini dengan penelitian
yang

penulis

lakukan

yakni,

persamaanya

terletak

pada

fokus

pembicaraan mengenai pembiayaan murabahah pada bank syariah. Dan
perbedaan terletak pada fokus bank yang diteliti dan penelitian ini tidak
menyebutkan tentang pentingnya pemahaman kontrak.
Kesepuluh: Mohamad Heykal, Judul Analisis Tingkat Pemahaman
KPR Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia: Studi Pendahuluan, Jurnal
BINUS University, Binus Business Review Vol. 5 No. 2 November 2014.
Berkesimpulan bahwa, Dari penelitian yang dilakukan dalam tahun ke-0 ini
dapat dilihat bahwa KPR syariah merupakan salah satu instrumen
pembiayaan yang banyak dilakukan oleh perbankan syariah. Berdasarkan
data yang dikumpulkan, dapat dilihat bahwa dari 11 bank umum syariah
yang ada di Indonesia 6 di antaranya memiliki pembiayaan untuk KPR
syariah meskipun dengan jumlah yang fluktuatif. Berfluktuasinya KPR
syariah yang dikeluarkan oleh perbankan syariah lebih banyak disebabkan
pemahaman masyarakat yang belum benar tentang konsep KPR syariah
tersebut. Penelitian awal yang dilakukan di PT Bank Muamalat
menunjukkan hasil bahwa perlu adanya pengembangan yang dilakukan
agar produk KPR syariah dapat lebih mudah dipahami oleh para calon
nasabah. Sementara dari data yang diperoleh mengenai perkembangan
KPR syariah yang dmiliki oleh PT BTN syariah, dapat dilihat bahwa naik
turunnya jumlah KPR syariah yang dapat direalisasikan menunjukkan
bahwa KPR syariah di bank tersebut belum dapat dijadikan sebagai
produk unggulan dari bank itu. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan

145

Marwini, Judul Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah,
Jurnal Az Zarqa’, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 4,
No. 2, Desember 2012. hal.313-345
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data yang lebih banyak, sehingga simpulan mengenai tingkat pemahaman
KPR syariah ini bisa diperoleh secara lebihkomprehensif.146
Persamaan dan perbedaan penelitan kelima ini dengan penelitian
yang penulis lakukan. Persamaannya terdapat pada penelitian ini
menekankan bahwa pentingnya pemahaman produk pembiayaan syariah,
karena produk pembiayaan merupakan produk unggulan yang menjadi
daya saing bank. Perbedaan penelitian ini dengan peneltian yang penulis
lakukan yakni terletak pada bank yang diteliti dan khusus kepada akad
pembiayaan, penelitian ini hanya bersifat pembiayaan secara umum tanpa
menyebutkan suatu akad khusus.
Kesebelas:

Aziz

Budi

Setiawan,

Judul

Perbankan

Syariah;

Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia Jurnal
Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006. Penelitian ini berkesimpulan; 1.
Kebijakan bunga tinggi yang diambil oleh Bank Indonesia tahun ini
diprediksikan masih akan berlanjut. Hal ini tentu akan mendorong tetap
tingginya suku bunga simpanan di bank umum. Menghadapi hal ini,
kalangan perbankan syariah nasional dihadapkan pada pilihan untuk
mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan menaikkan nisbah bagi hasil
pembiayaan kepada pihak bank yang diharapkan akan meningkatnya
equivalent rate kepada deposan. Kenaikan suku bunga merupakan
tantangan

tersendiri

bagi

bank

syariah.

Teori

dan

pengalaman

menunjukkan perbankan syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan
bungatinggi yang tidak realistis. Untuk merespon hal ini tentunya bankbank

syariah

harus

mengantisipasinya

dengan

strategi

yang

komprehensif. 2. Dari sisi perkembangan budaya dan teknologi informasi,
M-commerce dan layanan teknologi jasa keuangan diperkirakan akan
menjadi primadona dalam aplikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel yang
bersifat mobile (bergerak) ini akan menjadi delivery channel yang sangat
146

Mohamad Heykal, Judul Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah Pada Bank
Syariah Di Indonesia: Studi Pendahuluan, Jurnal BINUS University, Binus Business
Review Vol. 5 No. 2 November 2014. hal.511-525
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penting dalam layanan perbankan di masa depan, karena banyak
memberi

kemudahan.

Nasabah

bisa

menggunakan

waktu

tidak

produktifnya, untuk melakukan transaksi perbankan atau membayar
berbagai tagihan. Nasabah membutuhkan beragam fasilitas untuk
memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera
masing-masing. Bankbank syariah tentunya harus merespon tantangan
perkembangan teknologi ini dalam starteginya. 3. Perkembangan pada
industri yang berkaitan dengan bank syariah cukup pesat, hal ini ditandai
dengan perkembangan pasar modal syariah dan asuransi syariah yang
cukup baik. Bapepam telah berkomitmen dalam lima tahun ke depan akan
lebih intensif mengembangkan pasar modal syariah karena sistem syariah
diyakini memiliki keunggulan dibandingkan pasar modal konvensional.
Bapepam telah menyusun suatu arah kebijakan pengembangan pasar
modal syariah dalam lima tahun ke depan dimana arah kebijakan tersebut
dimuat sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal
Indonesia tahun 2005-2009. Perkembangan pasar modal ini, tentu saja
akan

memberikan

dampak

positif

bagi

bank

syariah.

Karena

pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan dan
kokohnya industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara
strategis.

Bank

syariah

juga

berpeluang

untuk

memanfaatkan

pertumbuhan asuransi syariah dengan menjalin aliansi strategis. Adanya
sinergi antara dua industri keuangan –asuransi yang mengeluarkan
produk bancassurance dan bank yang memasarkan produktentu akan
menguntungkan

kedua

belah

pihak.

Asuransi

bisa

lebih

gencar

memasarkan produknya, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan
premi. Sedangkan, perbankan berpeluang memperbesar fee based
income. 4. Merujuk pada model analisis Porter, sifat persaingan dalam
suatu industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari
deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat persaingan meliputi:
Pertama, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Secara
institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS inilah yang menjadi kompetitor
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inti dari setiap bank syariah. Kedua, Peluang potensial masuknya pesaing
baru juga sangat besar. Menurut peraturan Bank Indonesia, modal disetor
tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 trilyun diluar setoran
dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan menjadi
Rp 1 trilyun. Ketentuan ini tentunya memperbesar potensi pemain baru
yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang
masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya
peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaingpesaing baru dari bank konvensional, selain adanya peluang menarik dari
office chaneling. Ketiga, berkaitan dengan pengembangan potensial dari
produk subtitusi untuk perbankan juga sangat besar. Saat ini lembagalembaga multifinance juga berpeluang menjadi pesaing, meski juga
sebaliknya dapat menjadi mitra. Selain itu produk reksadana dan
reksadana terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer Investasi,
serta unit link syariah yang dilahirakn Asuransi Syariah juga merupakan
produk subtitusi yang potensial mengerogoti DPK dalam bentuk
investasi.Keempat dan kelima, berkaitan dengan kekuatan tawar dari
nasabah deposan dan kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk
perbankan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan
lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir sama semua dengan
regulasi yang sangat tinggi. Nasabah deposan dan nasabah pembiayaan
memiliki peluang untuk berpindah secara bebas ditengah banyaknya
jumlah bank syariah serta produk-produk substitusi.147
Persamaan dan pebedaan penelitian keenam ini dengan penelitian
yang penulis lakukan, persamaannya terletak pada kanjian tantangan
bank syariah, dan bercerita pula tentang tantangan terutama tingginya
kekuatan

tawar

menawar,

atau

peluang

untuk

berpindah-pindah

pembiayaan di karenakan banyak produk dan jasa pembiayaan yang
ditawarkan oleh perbankan syariah dan konvensional. Perbedaan
147

Aziz Budi Setiawan, Judul Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk
Pengembangan di Indonesia Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006.
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penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terletak pada
kekhususan kajian, yakni penulis berfokus pada suatu bank syariah saja
sementara tulisan ini berbicara tantangan bank syariah secara umum dan
penulis berfokus pula terdapap permasalahan pemahaman kontrak,
sementara penelitian ini tidak membahasnya.
Keduabelas:

Ngatirin,

NIM.

S.

340908018,

Tesis,

Judul

“Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Pada Baitul
Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang Boyolali, Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”, 2009. Hasil
Penelitian;1. Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah, Lembaga Keuangan
Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Cepogo, Boyolali dalam
menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan telah melaksanakan
prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah utamanya akad mudharabah
muqayyadah. Akad tersebut sudah sesuai dengan syariat islam dimana
BMT sebagai wakil shohibul maal menentukan pembatasan/ syarat-syarat
kepada nasabah selaku mudharib dalam mengelola dana untuk
melakukan mudharabah bidang tertentu, cara-cara, waktu dan tempat
tertentu pula berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya
dan ukhuwah islamiyah, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian
yang

tinggi.

2.

Terjadinya

ingkar

janji/wanprestasi

dalam

akad

mudharabah pada BMT Tumang Boyolali, karena pelanggaran isi
perjanjian yang telah disepakati dan kurang adanya sifat kejujuran dan
kelalaian nasabah dalam menjalankan usaha serta pengelolaannya yang
tidak sesuai standar yang telah ditetapkan kemudian munculnya resiko
dan masalah karena ingkar janji tersebut akan diselesaikan melalui jalur
perdamaian (sulhu) dan atau dilakukan dengan cara tahkim (arbritase)

86

kemudian dengan cara proses peradilan (al-qadha) meskipun proses
peradilan ini belum pernah dilakukan.148
Kesamaan dan Perbedaan; kesamaannya, penelitian ini dengan
penelitan

yang

penulis

lakukan

adalah

sama-sama

meneliti

pernjian/kontrak, namun terdapat perbedaan dalam akad, penulis
menggunakan akad murabahah sedangkan penelitian ini mengunakan
akad mudharabah, penelitian ini dilakukan di BMT Tumang Boyolali
sementara penulis pada BSM Kuala Tungkal.
Ketiga belas: Rosa Rosilawati, NIM.P.208.0998, Tesis, Judul
Penelitian “Upaya Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah di Baitul
Maal Wattamwil (BMT) Al-Amanah Kota Jambi”, Pasca Sarjana IAIN STS
Jambi Tahun 2011.149 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah penelitian ini terfokus kepada penanggulangan pembiayaan
bermasalah tanpa ada pembahasan mengenai permasalahan kontrak,
sedangkan Persamaannya terletak pada penelitian ini dan penelitian
penulis sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah.
Kelima belas: Masnidar, NIM. P.e.4.207.0677, Tesis, Judul “Analisis
Cost-Plust Financing dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah
(studi Kasus di Jambi), Pasca Sarjana IAIN STS Jambi Tahun, 2009.150
Perbedaan dan persamaan penelitian; perbedaannya terletak pada
penelitian ini bertumpu pada penambahan pendapatan keuangan dalam
pembiayaan murabahah saja tanpa meneliti aspek konraknya, sedangkan
persamaannya terletak pada penelitian ini dan penelitian penulis samasama meneliti tentang pembiayaan Murabahah.
148

Ngatirin, NIM. S. 340908018, Tesis, Judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian
Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang Boyolali, Program
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”, 2009.
149
Rosa Rosilawati, NIM.P.208.0998, Tesis, Judul Penelitian “Upaya Penanggulangan
Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amanah Kota Jambi”,
Pasca Sarjana IAIN STS Jambi Tahun 2011.
150
Masnidar, NIM. P.e.4.207.0677, Tesis, Judul “Analisis Cost-Plust Financing dalam
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (studi Kasus di Jambi), Pasca Sarjana IAIN
STS Jambi Tahun, 2009.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian

yang

digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural setting), disebut
sebagai metoda kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih
bersifat kualitatif.1 Dengan didasarkan pada kombinasi dari keterampilan
praktis dan teori (baik implisit atau eksplisit). 2 Obyek dalam penelitian
kualitatif adalah obyek yang alamiyah, atau natural setting, sehingga metoda
penelitian kualitatif ini disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang
alamiyah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanupulasi oleh peneliti
sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di
obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.
Alasan digunakan metode kualitatif pada penelitian ini karena data yang
akan diungkapkan merupakan data dalam bentuk pendapat, pandangan,
komentar, kritik, alasan dan sebagainya. Kemudian peneliti harus memahami
dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia
dalam situasi tertentu. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan objek
penelitian yaitu tentang Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan
dan Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala
Tungkal. Validitas hasil penelitian adalah melalui kepercayaan berdasarkan
konfirmasi dari pihak-pihak yang diteliti untuk disimpulkan sebagaimana
adanya.

1

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 1.
Keegan, Sheila. Qualitative research : good decision making through understanding
people, cultures and markets (London & Philadelphia: Kogan Page, 2009), page.21
2
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B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi sosial
Setting adalah suatu keadaan atau tempat dimana subjek berdomisili
yang mempengaruhi kegiatan, keadaan dan yang berhubungan dengan
perilaku subjek.3 Setting penelitian ini dilakukan di KCP. Bank Syariah
Mandiri Kuala Tungkal. Lokasi ini dipilih adalah berdasarkan pertimbangan
efektivitas dan efisiensi kerja peneliti. Disamping itu juga alasan ditetapkan
Bank ini menjadi setting penelitian karena ada issu yang berkembang
ditengah-tengah masyarakat di kota Kuala Tungkal: Pertama, issu bahwa
KCP. Bank Syariah Madiri Kuala Tungkal dalam prakteknya sama saja
dengan bank konvensional dan bahkan cenderung lebih buruk, karena
menggunakan legalitas syariah. Kedua, penulis mendapatkan informasi dari
para nasabah yang telah menutup kontrak pembiayaan murabahahnya di
KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal yang mengaku kecewa dan tidak
puas dengan pembiayaan yang sudah mereka lakukan dan memutuskan
pindah pembiayaan/kredit ke bank konvensional yang ada di kota Kuala
Tungkal, kekecawaan itu dikarenakan oleh metode ansuran pembayaran
pembiayaan di KCP. Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem anuitas,
yang sebelumnya kurang dipahami oleh mereka, sehingga ketika ingin
melakukan pemutusan kontrak ditengah jalan/membuat kontrak pembiayaan
baru, nilai ansuran pokoknya masih sangat besar dibanding bank
konvensional.

Dari

permasalah

kedua

ini

penulis

tertarik

untuk

mengungkapnya.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian meliputi seluruh karakteristik yang berhubungan
dengan Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan Murabahah dan
Penyelesaian Permasalahnnya pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala
Tungkal. Dan subjek penelitiannya akan lebih terfokuskan pada para

3

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),
hal. 86.
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nasabah yang telah menutup kontraknya dan nasabah yang masih dalam
proses pembiayaan serta pihak bank. Dalam penetapan sampelnya, peneliti
menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu cara pengambilan
sampel yang berdasarkan pada pertimbangan atau tujuan tertentu, serta
berdasarkan

ciri-ciri

atau

sifat-sifat

tertentu

yang

sudah

diketahui

sebelumnya. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan,
misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak
mengambil sampel yang besar dan jauh. Menggunakan teknik purposive
sampling ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau
karateristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri populasi.
b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek
yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi
(key subjectis).
c.

Penentuan karakteristik popolasi dilakukan dengan cermat di dalam studi
pendahuluan.4
Sejak ditetapkan subjek dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan

langsung penelitian ke tempat sabjek berada dan melakukan wawancara,
dan sebagian lagi didatangi untuk observasi secara langsung. Hal ini untuk
penyesuaian informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan
data yang diperoleh melalui observasi dengan teknik triangulasi, sehingga
data atau informasi sampai pada titik jenuh.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah Data yang

4

dikumpulkan langsung oleh

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Asdi
Mahasatya, 2006), hal. 140.
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peneliti” 5. Menurut Iqbal Hasan dalam Sayid Syekh Data primer ini disebut
juga data asli atau data baru”.6 data primer dapat diperoleh melalui observasi
atau melalui komunikasi langsung dengan responden dalam satu bentuk
atau lain atau melalui wawancara pribadi,7 yang berkaitan dengan
Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan dan Penyelesaian
Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal.
Sedangkan data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang
lain seperti hasil penelitian, peneliti dalam hal ini bisa menganalisa data yang
sudah dikumpulkan oleh orang”.8 Contoh data ini seperti Data yang sudah
tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, BI, BPS, kantorkantor, dan sebagainya.”9 Data sekunder yang penulis maksud dalam
penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data yang telah terdokumentasi
yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

2. Sumber Data
Sumber data terdiri atas jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti
dari subjek penelitiannya dan dijadikan sebagai responden atau informan.
Sumber data utama dari penelitian kualitatif terdiri dari tiga bagian yaitu
sumber

data

berupa

manusia,

dokumen,

peristiwa

penting

yang

berhubungan dengan subjek penelitian, yaitu seperti:
a. Sumber data berupa manusia yaitu nasabah, dan pengelola bank.
b. Sumber data berupa dokumen, yaitu berupa arsip, dokumen resmi, brosur,
profil,

buku

panduan,

struktur

organisasi

dan

lain-lain

dengan

permaslahan yang diteliti.

5

Suaidi Asyari, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, (Jambi: Program Pascasarjana IAIN
Sulthan Thaha ,2011), hal. 34.
6
Sayid Syekh, Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial. (Jakarta: Gaung Persada Press,
2011), hal.5
7
C.R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques (New Delhi: New Age
International, 2004), Page, 95
8
Suaidi Asyari, Op.Cit, hal. 34.
9
Sayid Syekh, Op.Cit. hal.6
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c. Sumber data peristiwa, yaitu tentang Pemahaman Nasabah pada Kontrak
Pembiayaan dan Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi
data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa
metode sebagai berikut :
1. Observasi
Metode observasi adalah metode yang paling umum digunakan khusus
dalam studi yang berkaitan dengan ilmu perilaku. Di satu sisi kita semua
mengamati hal-hal di sekitar kita. Observasi menjadi alat ilmiah dan metode
pengumpulan data untuk peneliti, ketika melayani tujuan penelitian
dirumuskan, secara sistematis direncanakan dan dicatat dan dikenai
pemeriksaan dan kontrol pada validitas dan reliabilitas. Berdasarkan metode
observasi, informasi yang dicari dengan cara pengamatan langsung penyidik
sendiri tanpa meminta dari responden.10 Metode Observasi atau disebut juga
dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap
sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.11 Dengan demikian
diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti dari informan lebih sahih
terutama yang berkaitan dengan Pemahaman Nasabah pada Kontrak
Pembiayaan dan Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah
Mandiri Kuala Tungkal. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan
panduan observasi yang disiapkan untuk memudahkan dan membantu
peneliti dalam memperoleh data. Panduan tersebut dikembangkan dan
diperbaharui selama penulis berada dilokasi penelitian.

10
11

C.R. Kothari, Op.Cit., page. 96
Suiharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hal. 156
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2. Wawancara
Wawancara adalah sebuah Dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk

memperoleh

informasi

dari

terwawancara.

Dialog

dilakukan

pewawancara (intervierer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara
(interview).12 Wawancara metode pengumpulan data melibatkan penyajian
rangsangan oral-verbal dan balasan dalam hal respon oral-verbal. Metode ini
dapat digunakan melalui wawancara pribadi dan, jika mungkin, melalui
wawancara telepon.13 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih
bebas untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, di mana pihak
yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan
wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa
yang dikemukakan oleh informan. Selain itu juga digunakan wawancara tak
bersetruktur atau terbuka, hal ini juga digunakan dalam penelitian
pendahuluan dan juga digunakan untuk penelitian yang lebih mendam
tentang sabjek yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan
yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada
pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek. 14
Wawancara ini dilakukan terhadap nasabah, bank dan kantor kementerian
agama, untuk mengumpulkan data yang lengkap tentang manajemen
rekrutmen calon peserta didik baru yang bermutu.
3. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data mengenai hal-hal atau variablevariabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah,
notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. 15 Menurut Sugiono,
dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dalam bentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen
12

Suiharsimi Arikunto, Op.Cit., hal. 158
C.R. Kothari, Op.Cit., page. 97
14
Sugiono, Op.Cit., hal. 73 - 74
15
Ibid., hal. 155.
13
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dalam bentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi,
peraturan, kebijakan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan
lebih kredibel kalau didukung oleh sejarah kehidupan, di tempat kerja, di
masyarakat, dan autobiografi.16 Adapun dokumentasi yang dihimpun dalam
penelitian ini terdiri dari historis dan geografis, struktur organisasi, profil bank,
pengumuman, aturan-aturan, laporan, surat keputusan, jumlah nasabah
pembiayaan,

sarana prasarana serta dokumen lain yang berhubungan

dengan Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan dan Penyelesaian
Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal. Dari
dokumentasi yang ada, selanjutnya diadakan penyesuaian dengan hasilhasil metode yang lain.
E. Teknik Analisis Data
Setelah penulis menerima data dari lapangan akan penulis analisis data
dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode analisis data mengalir.
Hal ini sebagaimana menurut Miles dan Hubermen dalam Sugiono, ia
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga data sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reduction,

data

display,

dan

conclusion

drawing/verification. 17

Yang

selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
perlu dicatat, secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dianalisis data tersebut
melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

16
17

Sugiono, Op.Cit , hal. 82 – 83.
Ibid., hal, 91.
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pengumpulan data selanjutnya.18 Pemahaman Nasabah pada Kontrak
Pembiayaan dan Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah
Mandiri Kuala Tungkal diambil melalui wawancara dan observasi kemudian
dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa
disajikan.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutanya adalah mendisplay
data (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan
sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

Penyajian data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.19 Dengan
mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.
Sajian data merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari
data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang
dilaksanakan.
3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan.
Penarikan kesimpulan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian
dalam pikiran penganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada
catatan. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis
data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan
sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dapat dibuat
terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang
berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data
dianalisis. Hasil penyajian data bisa diambil kesimpulan tentang semua

18
19

Sugiono, loc.cit., hal. 92
Ibid., hal. 95.
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lapangan mengenai Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan dan
Penyelesaian Permasalahannya pada pada KCP. Bank Syariah Mandiri
Kuala Tungkal. Dan menyesuaikan dengan teori yang telah disusn sebelum
penelitian di lakukan.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 6. berikut :
Ȋ Periode pengumpulan data Ȋ
……………………………
I____________I Reduksi data____________________I
Antisipasi
Selama
Setelah
I

Display

data____________________I

ANALISIS
Selama

Setelah

I Kesimpulan /verifikasi____________I
Selama
Setelah
Gambar 1.1 komponen dalam analisis data (flow model)20
Berdasarkan tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan
pengumpulan

data,

maka

peneliti

melakukan

antisipatory

sebelum

melakukan reduksi data. Selanjutnya medel interaktif dalam analisis data
ditunjukkan pada gambar 1.2 sebagai berikut:
Data
Collection

Data
Reduction

Data
Display

Conclusions :
drawing/verifyi
ng

Gambar 7. Komponen dalam alalisis data (interactive model)21

20
21

Sugiono, loc.cit., hal. 91.
Ibid., hal. 92.

96

F. Uji Keterpercayaan Data (trushworthines)
Untuk mendapatkan data yang terpercaya (trust worthiness) tentunya
diperlukan teknik keabsahan data dengan teknik Trianggulasi, menurut Lexy
J. Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai perbandingan terhadap data itu.22 Robert K. Yin, mengatakan
bahwa triangulasi adalah Teknik analitik, yang digunakan selama penelitian
lapangan serta kemudian selama analisis formal, untuk menguatkan temuan
dengan bukti dari dua sumber atau lebih23 Trianggulasi dalam pengujian
kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian trianggulasi
dapat dibagi menjadi tiga yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi teknik
pengumpulan data, dan trianggulasi waktu. 24

1. Tianggulasi Sumber
Trianggulasi sumber digunakan

untuk menguji kredibilitas data,

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat melalui beberapa
sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya
kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang
telah diperoleh

dilakukan kebawahan yang dipimpin, ke atasan yang

menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data
dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian
kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikatagirisasikan, mana pandangan yang
sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut.
Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan. 25
Demikian halnya menurut Lexy J. Moleong menggunakan triangulasi dengan
sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
22

Lexy J. Moleong, Op. Cit., hal. 330.
Robert K. Yin, Qualitative Research from Start to Finish (New York:The Guilford Press,
2011), page..313
24
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hal. 273
25
Ibid., hal. 274
23
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atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa
yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan
pendangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah
atau tinggi, orang kaya, pemerintah.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.26

2. Trianggulasi Teknik
Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Contoh data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi , dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau
yang lain, untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar. Atau
mungkin semua benar, karena sudut pandang yang berbeda. Trianggulasi
dengan metode menurut Moleong adalah: Pertama, pengecekan derajat
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan
metode yang sama. Triangulasi dengan sumber ini dapat dilaksanakan
dalam bentuk, mengkomparasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan

pengamatan

mengatakan
26
27

bahwa

langsung
Teknik

Lexy J. Moleong, Op.Cit., hal. 331.
Ibid., hal. 331.

peneliti

triangulasi

dilapangan.27
adalah

teknik

Sayid

Syekh

pemeriksaan

98

keshahihan/ kebenaran data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data
itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhdap
data itu sendiri.”28 Komparasi ini terutama dilakukan untuk melihat
Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan dan Penyelesaian
Permasalahannya pada pada KCP. Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal.

3. Trianggulasi Waktu
Dalam penelitian waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.
Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data
yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian
kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan
dengan wawancara, obsevasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang
berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, makadilakukan
dengan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian
datanya.29
Menurut Tr Lexy J. Moleong konsep triangulasi dengan menambah
trianggulasi teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta tidak dapat diperiksa
derajat kepercayaannya hanya dengan satu atau lebih teori. Artinya, fakta
yang diperoleh didalam penelitian harus dapat dikonfirmasikan dengan dua
teori

atau

lebih.

Patton

menamakan

teori

ini

sebagai

penjelasan

perbandingan.30 Dengan demikian, triangulasi ini pada prinsipnya bertujuan
untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak untuk
menjamin tingkat kepercayaan data, dan sekaligus mencegah timbulnya
subyektivitas peneliti.

28

Sayid Syekh, Op.Cit, hal. 12
Sugiono, loc.cit., hal. 274
30
Lexy J. Moleong, Op.Cit., hal, hal. 257.
29
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4. Konsultasi Pembimbing
Teknik ini juga digunakan untuk membangun kepercayaan

atau

keabsahan yang merupakan suatu proses dimana seorang peneliti
mengekspos serta mengkonsultasikan hasil penelitian yang diperolehnya
kepada dosen pembimbing, dengan melakukan suatu diskusi dan konsultasi
secara analisis dengan tujuan untuk menelaah aspek-aspek penemuan yang
mungkin masih bersifat implisit. Melalui teknik ini, diharapkan peneliti dapat
memperoleh pertanyaan dan saran konstruktif, serta dapat memberikan
kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan dan menguji langkahlangkah selanjutnya dalam suatu desain metodelogis yang muncul.
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANASLISIS HASIL
PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penenlitian
1. Sejarah Pendirian Bank Syari’ah Mandiri
Krisis moneter dan ekonomi sejak julai 1997, yang disusul dengan
krisis

politik

nasional

telah

membawa

dampak

besar

dalam

perekenomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan
Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami
kesulitan

yang

pemerintah

sangat

Indonesia

merestrukturisasi

dan

parah.

Keadaan

terpaksa

tersebut menyebabkan

mengambil

merekapitalisasi

sebagian

tindakan

untuk

bank-bank

di

Indonesia.
Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan
atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan
November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik tumbuhnya
bank-bank

syari’ah

di

Indonesia.

Undang-undangb

tersebut

memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syari’ah atau
dengan membuka cabang cabang khusus syari’ah.
PT. Bank Syariah Mandiri pada awal berdirinya bernama PT. Bank
Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai
(YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi, atas dasar
Akta Notaris: R. Soeratman, SH., No. 146 tertanggal 10 Agustus 1973.
Setelah adanya merger empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya
(BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Eksport Import Indonesia
(BEII) dan Bapindo pada tanggal 31 Juli 1999 menjadi PT. Bank
Mandiri (Persero), maka kepemilikan PT. Bank Susila Bakti (BSB)
diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).
PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru membuat
kebijakan untuk mendukung sepenuhnya dan melanjutkan kebijakan
100
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lama dari PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang bermaksud mengubah
kegiatan bank dari konvensional menjadi syariah, sejalan dengan
keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah.
Langkah awal dilakukan dengan mengubah Anggaran Dasar tentang
nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Sakinah
Mandiri berdasar Akta Notaris: Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH.,
No. 29 tertanggal 19 Mei 1999 dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Juli 1999
No. C2-12120.HT.01.04. TH.99.
Maksud, tujuan dan nama bank serta seluruh Anggaran Dasar dari
PT. Bank Syariah Sakinah

Mandiri kemudian diubah

kembali

berdasarkan Akta Notaris: Sutjipto, SH., No. 23 tertanggal 8 September
1999.

Nama baru bank yaitu Bank Syariah Mandiri yang kemudian

disingkat BSM.

Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan Nomor 16495.HT.01.04.TH.99 tertanggal 16 September
1999.
Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia (BI) melalui Surat
Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah
memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila
Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior
Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank
Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti
(BSB) menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.
Dalam keputusan Bank Indonesia (BI) tersebut, Bank Syariah
Mandiri (BSM) bisa beroperasi secara syariah terhitung mulai hari
Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan buah usaha
bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti (BSB)
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dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya
kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).
PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang
mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang
melandasi operasinya. 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. Pada
tahun 2003 ini, kembali memperoleh predikat sebagai bank syariah
terbaik dari majalah infobank bahkan peringkat yang diraih mengalami
peningkatan dan menjadi leader dari perbankan syariah lainnya.
Kantor pusat Bank Syariah Mandiri (BSM) berlokasi di Jalan M.H.
Thamrin No. 5 Telp. (021) 2300509, Fax. (021) 39832978, Jakarta,
10340. Sedangkan Kantor Cabang Salatiga yang merupakan lokasi
penelitian ini, pada awalnya beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi No.
332 Telp. (0271) 742085, 742086, 741981, 733070, 712995, Fax.
(0271) 742151 Solo, Jawa Tengah, 57142. Dan pada tanggal 14 Juli
2003, kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Solo pindah ke kantor yang
baru di Jalan Slamet Riyadi No. 390 Telp. (0271) 718272 dan 718277,
Fax. (0271) 719167 Solo, Jawa Tengah, 57142, dengan gedung yang
megah dan berhalaman luas.
Berdirinya Bank Syari’ah Mandiri ini mendapatkan sambutan baik
dari masyarakat Indonesia yang telah lama menginginkan adanya
perbankan syari’ah. Selain menargetkan masyarakat yang ada dipusat,
Bank Syari’ah Mandiri pun juga menargetkan masyarakat diberbagai
pelosok negeri, oleh karena itu didirikanlah berbagai cabang agar dapat
menyerap masyarakat yang berdomisili didaerah-daerah termasuklah
daerah Kota Kuala Tungkal. Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala
Tungkal mulai didirikan pada tanggal 20 September 2011 yang
diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Katamso, SE, ME, bank
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ini beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tungkal IV Kota dengan Branc
Manager Eka Yulianti.1
Pendirian Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal ini
diharapkan mampu menguasai pangsa pasar syari’ah yang ada di
Kuala Tungkal.

2. Tujuan Pendirian Bank Syari’ah Mandiri
Bank Syariah

Mandiri (BSM)

didirikan

berdasarkan

suatu

keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi
hasil

dan

pengambilan

margin

keuntungan

dapat

mendorong

terciptanya stabilitas perekonomian.
Seperti terurai dalam tujuan pendirian Bank Syariah Mandiri
(BSM) berikut ini2 :
a. Menjalin kemitraan yang berkeadilan.
b. Meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
c. Meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membuka peluang usaha
yang lebih besar.
d. Menghindari persaingan yang tidak sehat di antara lembaga
keuangan.
e. Alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.
f. Menghindari Riba

3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
a. Visi
Visi dari Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah menjadi bank
syariah terdepan dan termodern.3

1

Sumber Data: Wawaancara dengan Pak Indra(CBRM Bank Syari’ah Mandiri Kuala
Tungkal), 20 April 2017.
2
Sumber Data: Sumber Data: Dokumentasi Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20
April 2017.
3
Sumber Data : Sumber Data: Dokumentasi Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20
April 2017.
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b. Misi
Misi dari Bank Syariah Mandiri (BSM) ada enam hal, yaitu:4
1) Mewujudkan

pertumbuhan

dankeuntungan

diatas

rata-rata

industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasi tekhnologi
yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syari’ah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang
sehat
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Budaya Perusahaan
Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Kuala Tungkal sebagai
bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan
budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap profesionalitas dan
relegius yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut
ETHIC, yaitu5 :
a. Excellence

:

Berupaya

mencapai

kesempurnaan

melalui

perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
b. Teamwork : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling
bersinergi.
c. Humanity : Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan relegius
d. Integrity : Menaati kode etik profesi dan berfikirSiddiq (Integrity),
yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan serta
berperilaku terpuji.

4

Sumber Data : Sumber Data: Dokumentasi Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20
April 2017.
5
Sumber Data : Sumber Data: Dokumentasi Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20
April 2017.
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e. Costumer

Focus:

Memahami

dan

memenuhi

kebutuhan

pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai
mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

5. Profil Perusahaan
Data lembaga / profil6
a. Nama

: PT Bank Syari’ah Mandiri

b. Alamat

: Jl. Jend. Sudirman Kel. Tungkal IV Kota

c. Telepon

:

d. Homepage

: www.syariahmandiri.co.id

e. Tanggal berdiri

: 20 September 2011

f. Tanggal beroperasi

: 20 September 2011

g. Jumlah jaringan

:-

h. Jumlah karyawan

: 24

i. Letak geografis

: a. Dijalan Jenderal Sudirman
b. sebelah timur berbatasan dengan Ruko
warga
c. sebelah barat berbatasan dengan Jalan
raya
d. sebelah utara berbatasan dengan Ruko
warga
e. sebelah

selatan

berbatasan

dengan

Ruko warga

6. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM), senantiasa
menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis Bank Syariah Mandiri
sendiri, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan
bisnis. Untuk tujuan itulah, maka pada 10 januari 2011 manajemen
6

Wawancara dengan Pak Indra (CBRM Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20 April
2017.

106

Bank Syariah Mandiri melakukan rekrukturisasi organisasi. Tujuannya
untuk menjadikan organisasi Bank Syariah Mandiri lebih bagus dan
efisien. Hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang
memiliki karakteristik yang sama dengan satu deroktarat.
Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri cabang
Kuala Tungkal saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar. 8.
Struktur Organisasi PT. Bank Syari’ah Mandiri
Cabang Kuala Tungkal 20167

BM

CBRM

CFE

MBM

BBS

MFA

Driver

7

MAS

SFE

BOSM

MFS

MFS

OB

GSS

Security

Sumber Data : Wawancara dengan Pak Indra (CBRM Bank Syari’ah Mandiri Kuala
Tungkal), 20 April 2017.
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Keterangan :8

8

1. BM

: Branch Manager
: Eka Yulianti

2. CBRM

: Consumer Banking Relationship Manager
: 1. Taufan Ardiyansyah
2. Indra Prayuda Setiawan

3. MBM

: Mikro Banking Manager
: 1. Mardiansyah

4. BOSM

: Branch Operation & Service Manager
: 1. Andri

5. CFE

: Consumer Financing Executif
: 1. Fadil Hanafi

6. SFE

: Syari’ah Funding Executif
: 1. Abdur Rahim
: 2. Avjulvri Aldi

7. BBS

: Bussines Banking Staff
: 1. Reny Febriana Abdah

8. MFA

: Micro Financing Analyst
: 1. Agus Supriyono

9. MAS

: Micro Admind Staff
: 1. Mery Silvia

10.

MFS : Micro Financing Sales
: 1. Ali Nur Amin
: 2. Ahmad Hidayah
: 3. Ibrahim
: 4. Muhammad Syarpi
: 5. Muhammad Agus Salim

Sumber Data : Sumber Data: Dokumentasi Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20
April 2017.
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11.

GSS : General Support Staff
: 1. Ismania Fadia Ulfa

12.

Teller

: 1. Novia Sumanti

13.

Driver

: 1.Asoi Beny

14.

OB : OfficeBoy
: 1. Zainal Suluri

15.

Security
: 1. A. Fathoni
: 2. Yandi Putra
: 3. Khairullah

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :9
a. BM

(Branch

Manager),

bertugas

memimpin,

mengelola,

mengembangkan, mengawasi seluruh kegiatan segmen bisnis dan
operasional Bank serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit
bisnis yang berada dibawah koordinasinya secara prudent serta
memutuskan pembiayaan sesuai limit kewenangannya.

b. CBRM, bertugas meningkatkan pertumbuhan bisnis pada segmen
consumer banking yang meliputi pendanaan dan pembiayaan serta
melakukan fungsi financial advisory dan retensi terhadap nasabah
prioritas
c. MBM, bertugas mengelola dan bertanggung jawab terhadap
pencapain bisnis segmen micro banking secara efektif, efesien dan
prudent di outletnya.
d. BOSM, bertugas memastikan operasional branch office terkelola
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung target
Branch Office.
9

Sumber Data : Dokumentasi Bank Syari’ah mandiri Kuala Tungkal, 20 April 2017.
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e. CFE, bertugas menghasilkan sales reterral dan non reterral
pembiayaan concumer non-griya melalui pertemuan, presentase,
membantu proses aplikasi, serta mengumpulkan dokumen yang
diperlukan guna memenuhi target sales dalam jangka waktuyang
telah ditetapkan.
f.

SFE, bertugas menghasilkan sales reterral dan non reterral melalui
pertemuan,

presentase,

membantu

proses

aplikasi,

serta

mengumpulkan dokumen yang diperlukan guna memenuhi target
sales dalam jangka waktuyang telah ditetapkan.
g. BBS, bertugas mengumpulkan dokumen permohonan pembiayaan,
verifikasi kebenaran dan kewajaran data nasabah dan agunan, dan
melakukan input data kedalam FOS secara benar, menyiapkan
dokumentasi

pembayaran,

kelengkapan

persyaratan

melakukan
pembiayaan,

compliance

review

mengadministrasikan

dokumen pembiayaan, menyerahkan dokumen legal/agunan untuk
disimpan pada unit yang ditetapkan serta menyiapkan laporan
untuk monitoring pembiayaan.
h. MFA, bertugas melakukan verifikasi terhadap lokasi usaha,
kelayakan usaha dan penilaian agunan untuk pembiayaan segmen
mikro sesuai dengan kelolaannya.
i.

MAS, bertugas mendukung pelayanan administrasi pembiayaan
secara tertib dan benar sesuai ketentuan yang berlaku serta
menyediakaninformasi dan laporan terkait kondisi pembiayaan
secara memadai.

j.

GSS, bertugas memastikan penyediaan kebutuhan dan keamanan
sarana

dan

prasarana

kantor

untuk

operasional dan bisnis di Branch Office

mendukung

kegiatan
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k. MFS, bertugas melakukan upaya marketing dan penjualan produkproduk outlet mikro dalam rangka mereliasasikan terget bisnis.
l.

Mitra Mikro, melakukan penagihan sesuai target yang dibebankan
dalam menjaga kualitas pembiayaan mikro untuk nasabah exixting
dengan kategori menunggak dan bermasalah pada level yang
ditetapkan.

m. Teller, bertugas melayani kegiatan transaksi uang tunai, non tunai,
surat-surat berharga dan kegiatan kas sesuai standar layanan
perbankan.
n. Office Boy, bertugas menjamin kebersihan dan kenyamanan
dilingkungan kerja sesuai standar layanan serta membantu
kelacaran operasional bank
o. Security, bertugas menjamin keamanan asset kantor,menjaga
ketertiban dan melaksanakan aktifitas standar layanan di;ingkungan
kerja.10

7. Keadaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Syari’ah Mandiri
cabang KualaTungkal
Sumber daya manusia atau karyawan memegang peranan kunci
dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, karyawan yang ramah
dan senantiasa siap menolong konsumen sangat membantu menjaga
citra perusahaan, dalam hal ini Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala
Tungkal. Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat membantu
dalam memberikan pelayanan yang baik pula. Untuk lebih jelasnya
perkembangan karyawan BSM Kuala Tungkal dapat dilihat pada tabel
berikut :

10

Sumber Data : Dokumentasi Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal 2017.
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Tabel 2.
Karyawan Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 201611
Jenjang Pendidikan
No

Jumlah

Karyawan

Total
S2

S1

D3

SLT

SLT

A

P

SD

1

Laki-laki

-

11

-

7

-

-

2

Perempuan

-

4

2

-

-

-

3

Jumlah

-

15

2

7

-

-

24

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa secara keseluruhan
tingkat pendidikan karyawan Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala
Tungkal sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari proporsi karyawan yang
menamatkan jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 lebih banyak
dibandingkan dengan karyawan yang hanya menamatkan jenjang
pendidikan D.3 ataupun SLTA.

8. Sarana dan Prasarana Perusahan
Dalam

upaya

mendukung

dan

memperlancar

kegiatan

perusahaan dalam melayani nasabah, maka diperlukan suatu sarana
dan prasarana yang bukan saja cukup memadai, namun juga harus
dalam kondisi yang baik. Dengan demikian apa yang menjadi visi, misi
dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal.
Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di PT. Bank
Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal.

11

Sumber Data : Wawancara dengna Pak Indra (CBRM Bank Syari’ah Mandiri cabang
Kuala Tungkal), 20 April 2017.
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Tabel 3.
Sarana dan Prasaran Pendukung Operasional Bank Syari’ah
Mandiri cabang Kuala Tungkal12

No Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah

Keadaaan

1

Ruang Kerja

3

Baik Sekali

2

Ruang Brangkas

1

Baik Sekali

3

Gudang File

1

Baik Sekali

4

Musholla

1

Baik Sekali

5

ATM BSM Kuala Tungkal

1

Baik Sekali

6

AC

10

Baik Sekali

7

Komputer

15

Baik Sekali

8

Meja Kerja

20

Baik Sekali

9

Kursi Kerja

30

Baik Sekali

10

Kursi Tamu

1 Set

Baik Sekali

11

Lemari

6

Baik Sekali

12

Mobil

1

Baik Sekali

13

Motor

2

Baik Sekali

14

Lapangan Parkir

1

Baik Sekali

Dari data yang peneliti dapatkan, sarana dan prasarana
pendukung operasional Bank Syari’ah cabang Kuala Tungkal dalam
keadaan baik sekali, ini semua dapat terlihat pada tabel diatas

9. Produk-produk Bank Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal
Adapun produk-produk yang ditawarkan Bank Syari’ah Mandiri
cabang Kuala Tungkal kepada masayarakat terbagi kepada tiga jenis,
yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa.13

12

Wawancara dengan Pak Indra (CBRM Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal), 20 April
2017.
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1. Pendanaan
a. Tabungan
1) Tabungan Wadi’ah Simpatik.
Yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang menggunakan
prinsip wadi’ah (wadi’ah yad-dhamana), yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu
yang disepakati dalam akad konrak.
Tabungan Wadi’ah Simpatik ini adalah bentuk tabungan yang
telah telah ditetapkan oleh bank pusat bukan dari Bank
Syari’ah Kuala Tungkal. Bank Syari’ah Mandiri Kuala Tungkal
hanyalah bank cabang sehingga manajemen yang ada dalam
produk

adalah

manajemen

dari

pusat

menyesuaikan dengan manajemen tersebut.

namun

dapat

14

Tabungan ini telah ditetapkan untuk menyasar sasaran pasar
masyarakat ekonomi kebawah,para mahasiwa dan pelajar
karena pada tabungan ini biaya administrasinya rendah sekali
dan sama nilainya dengan bonus yang diberikan sehingga
dengan menggunakan tabungan ini masyarakat ekonomi
kebawah, para mahasiswa dan pelajar tidak merasa dirugikan
dengan biaya administrasi yang besar sebab biasanya
sasaran pasar seperti ini benar-benar hanya untuk menabung
dan saldo tabungannya pun tidak terlalu besar.15
Pak Abdul Rahim salah satu pegawai marketing pun
mengatakan “Tabungan Wadi’ah Simpatik ini adalah jenis
tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat ekonomi
kebawah terlebih lagi kepada para mahasiswa dan pelajar

13

Sumber Data: Dokumentasi dan Wawancara dengan Pak Indra dan Dokumentasi Bank
Syari’ah Mandiri cabang Kuala Tungkal, 20 April 2017.
14
Sumber Data : Wawancara dengan Pak Indra, 20 April 2017.
15
Sumber Data : Wawancara dengan Pak Indra, 20 April 2017.
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karena mereka ini pasti tertarik dengan tabungan yang bebas
biaya administrasi”16
Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah
mengenai

alasannya

menggunakan

Tabungan

Wadi’ah

Simpatik dan ternyata memang alasannya menggunakan
tabungan ini adalah karena biaya administrasinya yang redah
dan

sama

dengan

bonus

nya.17”saya

tertarik

untuk

menggunakan Tabungan Wadi’ah Simpatik karena pada
tabungan ini sekan-akan tidak ada biaya administrasi karena
sama dengan nilai bonus yang diberikan.18
Jadi, dengan demikian Tabungan Wadi’ah Simpatik ini adlaah
jenis tabungan yang bebas biaya administrasi karena sama
dengan nilai bonus yang diberikan dan target sasaran pasar
tabungan ini adalah masyarakat ekonomi kebawah,para
mahasiswa dan pelajar.
2) Tabungan Bank Syari’ah Mandiri
Yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang menggunakan
prinsip mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati
dalam akad konrak.
3) Tabungan Mabrur Bank Syari’ah Mandiri
Adalah

simpanan

investasi

yang

bertujuan

membantu

masyrakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah
4) Bank Syari’ah Mandiri Investa Cendekia
Jenis tabungan ini bertujuan untuk mempersiapkan dana
pendidikan

16

sedini

mungkin

bagi

orang

tua

dalam

Wwawancara dengan Pak Abdul Rahim (salah satu pegawai marketing BSM Kuala
Tungkal), 21 April 2017
17
Sumber Data : Wawancara dengan Pak Tuperi salah satu nasabah BSM yang
berprofesi sebagai guru dan mahasiswa.
18
Wawancara dengan Pak Tuperi salah satu nasabah BSM yang berprofesi sebagai guru
dan mahasiswa.
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mempersiapkan dana pendidikan anak-anaknya. Melalui
Tabungan Investa Cendekia dari Bank Syari’ah Mandiri,
diharapkan dapat merencanakan dengan tepat dan cermat,
memenuhi kebutuhan dana pendidikan bagi anak-anak hingga
perguruan tinggi. Selain itu, Tabungan Investa Cendekia juga
memberikan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan
biaya pendidikan lebih terjamin.
b. Deposito Bank Syari’ah Mandiri
Adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya
dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai
kesepakatan.

c. Giro Bank Syari’ah Mandiri
Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap
saat dengan menggunkan cek, bilyet giro atau alat perintah
lainnya dengan prinsip wadi’ah yad-dhamanah.

d. Obligasi Bank Syari’ah Mandiri adalah surat berharga jangka
panjang berdasar prinsip syari’ah yang mewajibkan Emiten (Bank
Syari’ah Mandiri) untuk membayar pendapatan bagi hasil/kupon
dan membayar kembali dana Obligasi Syari’ah pada saat jatuh
tempo.

2. Pembiayaan
a. Pembiayaan Griya Bank Syari’ah Mandiri, adalah pembiayaan
jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai
pembelian rumah tinggal (konsumtif) baik baru maupun bekas,
dilingkungan developer maupun non developer, dengan sistem
murabahah.
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b. Gadai Emas Bank Syari’ah Mandiri, merupakan produk
pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas seabagai salah satu
alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
c. Mudharabah Bank Syari’ah Mandiri, yaitu pembiayaan dimana
seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh
bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah
bagi hasil yang disepakati
d. Musyarakah Bank Syari’ah Mandiri, yaitu pembiayaan khusus
untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari
modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan
nisbah bagi hasil yang disepakati.
e. Murabahah

Bank

Syari’ah

Mandiri,

yaitu

pembiayaan

berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank
membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada
nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan
margin yang disepakati.
f. Ba’i Al- Istishna Bank Syari’ah Mandiri, yaitu pembiayaan jual
beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual
(pihak Bank) membuat barang yang dipesn oleh nasabah. Bank
untuk memenuhi pesanan nasabahdapat mencubkan pekerjannya
kepada pihak lain.
g. Qardh, yaitu perjanjian pinjaman dimana pemberi pinjaman
(kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan
ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman
tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang
sama ketika pinjaman itu diberikan.
h. Ijarah Muntahiyah Bittamlik, yaitu perjanjian sewa yang
memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang
yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan
persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang
dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki
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barng yang disewa dengan pilihan pemindahankepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.
i. Hawalah, yaitu akad pemindahan nasabah kepada bank untuk
membantu

nasabah

mendapatkan

modaltunai

agar

dapat

melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa
pemindahan piutang tersebut.
j. Salam, yaitu pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan
uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah
disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.
3. Jasa
a. Jasa Produk
1) Kartu/ATM Bank Syari’ah Mandiri, merupakan sarana untuk
melakukan transaksi pada ATM Bank Syari’ah Mandiri.
Meskipun ATM ini merupakan produk kerjasama dengan bank
konvensional, nasabah tidak perlu cemas akan terkena
pengaruh bunga (riba), karena PT Bank Syari’ah Mandiri telah
mengatur

kerjasama

dengan

PT.

Bank

Mandiri

untukmenyediakan dana yang mencukupi dan tidak mengambil
bunga atau jasa giro dari penempatan cadangan dana di PT.
Bank Mandiri.
2) Bank Bank Syari’ah Mandiri B-Payer, merupakan layanan bank
dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.
3) Bank Syari’ah Mandiri SMS Banking, merupakan produk
layanan

perbankan

memberikan

berbasis

kemudahan

tekhnologi

melakukan

seluler

berbagai

yang

transaksi

perbankan.
4) Jual Beli Valuta Asing, merupakan pertukaran mata uang
rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan
mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syari’ah
Mandiri dengan nasabah.
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5) Bank

Syari’ah

Mandiri

electronic

Payroll,

merupakan

pembayaran gaji karyawan institusi melalui tekhnologi terkini
Bank Syari’ah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel
6) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) merupakan
janji

tertulis

berdasarkan

permintaan

tertulis

nasabah

(apllicant) yang mengikat Bank Syari’ah Mandiri sebagai bank
pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya
atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo
yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank
untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima
atas penyerahan dokumen (untuk sat ini khusus bank syari’ah
mandiri dengan Bank Syari’ah Mandiri)
7) Bank Syari’ah Mandiri letter of credit,merupakan janji tertulis
berdasarkan permintaan tertulis nasabah (apllicant) yang
mengikat Bank Syari’ah Mandiri sebagai bank pembuka untuk
membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima
dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik
penerima,

atau

memberi

kuasa

kepada

bank

untuk

menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas
penyerahan dokumen

b. Jasa Operasional
1) Setoran Kliring, merupakan penagihan warkat bank lain
dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah
kliring.
2) Inkaso, merupakan penagihan warkat bank lain dimana bank
tertariknya berada diwilayah kliring atau berada diluar negeri,
hasilnya penagihan akan dikredit kerekening nasabah.
3) Bank Syari’ah Mandiri

Intercity Clearing, merupakan jasa

penagihan warkat (cek,bilyet giro valuta rupiah) bank diluar
wilayah

kliring

dengan

cepat

sehingga

nasabahdapat
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menerima dana tagihan cek,bilyet atau giro tersebut pada
keesokan harinya.
4) Bank Syari’ah Mandiri RTGS (real time gross settlement)
merupakan jas transfer uang valuta rupiah antar bank baik
dalam satu kota maupun dalamkota yang berbeda secara real
time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.
5) Transfer Valas Bank Syari’ah Mandiri, terdiri dari :
a. Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah Bank
Syari’ah Mandiri ke nasabah bank lain dalam maupun luar
negeri
b. Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah baik
dalam maupun luar negeri ke nasabah Bank Syari’ah Mandiri
6) Pajak Online Bank Syari’ah Mandiri, memberikan kemudahan
kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan
dalam rangka pembayaran pajak import) secara otomatis
dengan mendebet rekening secara tunai.
7) Pajak Import Bank Syari’ah Mandiri, memberikan kemudahan
kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka
import secara on-line sebagai syarat untuk mengeluarkan
barangny dari gudang kantor bea cukai.
8) Referensi

Bank,

merupakan

Surat

Keterangan

yang

diterbitkan oleh Bank Syari’ah Mandiri atas dasar permintaan
dari nasabah untuk tujuan terentu.
9) Standing

Order,

Merupakan

fasilitas

kemudahan

yang

diberikan Bank Syari’ah Mandiri kepada nasabah yang dalam
transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening
ke

rekening

lainnya

secara

berulang-ulang.

Dalam

pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank
hanya satu kali saja.
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c. Jasa Investasi
Bank Syari’ah Mandiri Investasi Berimbang adalah Reksadana
Campuran (Mix Fund/Balanced Fund) berbasis instrumen pasar uang,
pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai
syari’ah. Bank Syari’ah Mandiri Investa Berimbang juga dikelola,
diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan (dijual) oleh sinergi 3
kekuatan besar, yaitu mandiri investasi (sebagai manajer investasi
dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), Deutsche Bank (sebagai
bank kotsudi reksadana terbesar di indonesia yang sudah berperan
aktif sebagai kotsudi reksadana konvensional maupun reksadana
syari’ah), dan Bank Syari’ah Mandiri (sebagai agen penjual yang
merupakan Bank Syari’ah terbesar di Indonesia).

B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian
Pemahaman Kontrak dalam Perspektif Nasabah dan Penyelesaian
Masalah Pembiayaan Murabahah pada KCP. Bank Syariah Mandiri
Kuala Tungkal
Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai bagaimana
proses pembiayaan, pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian penyelesaian permasalahannya, kendala
dan pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan serta kendala dan
upaya pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan perspektif bank.
Dengan subjek penelitian ini adalah nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan kecewa dan tidak kecewa serta nasabah yang
masih dalam proses pembiayaan.
1. Proses Pembiayaan dalam Perspektif Nasabah
Dalam

proses

ini

akan

digambarkan

mengenai

proses

pembiayaan dimulai dari promosi bank, kerjasama (MOU), pembiayaan
mandiri tanpa kontrak, sosialisasi hasil kerjasama, proses pencarian
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informasi mandiri, konsultasi dengan kepala satuan kerja masingmasing, proses penelusuran selisih pembayaran tagihan/ tingkat bunga
dari beberapa bank, proses kontrak, penjelasan dan pertanyaan tanda
terima, salinan kontrak dan penutupan kontrak.
a. Promosi dan Kerjasama (MoU)
Dalam

proses

ini

akan

digambarkan

mengenai

proses

pembiayaan dimulai dari promosi bank, dimana pihak bank datang
kesekolah-sekolah dan kantor yang memiliki mata pengelolaan
anggaran dan menawarkan produk-produknya, keungulanya dan
melakukan kerjasama dan dengan kerjasama tersebut menjadi syarat
dan

dasar

proses

pembiayaan

khususnya

pegawai

negeri,

sebagaimana proses yang dijelaskan Khairul Fadhli, Dahruddin Effendi
dan Suhaimi berikut ini:
b. Kerjasama
“Dari pihak bank dia datang ke Sekolah, menawarkan berbagai macam
produklah, tabungan, ataupun asuransi jiwa asuransi anak, asuransi
pendidikan,. Proses pengajuannya awal kalau BSM tu mau buka, dia
langsung datangnya ke sekolahanlah, karena dulu kita megang dipa
sendiri, ada Mounya atas izin bendaharawanlah, MoU tapi disekolah
tidak dikemenak. Kemenag dia punya dipa sendiri jadi setiap sekolah
kayak MTs, MIN, MAN, itu punya pengelola keuangan sendiri termasuk
kemenag, jadi 4 MoUlah, kalau sekarang, kalau kami MIN pindah ke
Kantor, MoUnya ke kantor dia, MoUnya tu, kerjasama sekarang di
Kantor Kemenag Tanjab Barat, MoUnya kepala Kemenag dan
bendaharawan, Marwiyah, M.Pd.I.,”19
c. Syarat kerjasama:
Kerjasama, harus 25 org minimal pegawainya baru ada MoU, MTskan
40 lebih, kami karena tak bias diperpanjang karena pegawai kamikan
Cuma 14-15 paling banyak, ada syarat, setelah selesainya dak ada lagi
yang minjam, sebenarnyakan disitu murah, Cuma kawanni nak minjam
sudah tidakada lagi kerjasama, kerjasama harus pindah gaji karena
kami anggotanya Cuma 15 orang, waktu itu banyak yang nak nawar,
terikat dengan peraturan min 25 org pegawai, kami kalau sedikit pindah
19

Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27 Februari 2017
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gaji, harus ada kerjsama ulang izin KPN,...Sekarang banyak kerjasama,
seperti kantor camat, salah satu syarat pakai SK agunannya harus ada
kerjasama disitu,20
“MoU sebagai syarat pinjaman, Mou hanya syarat untuk minjam,”21
Setelah kerjasama tersebut, bank bersosialisasi dan setelah
mendapatkan nasabah dari kerjasama tersebut pihak bank memberikan
kontribusi kepada pihak yang diajak kerjasama sebagaimana disebutk
Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tungkal Ilir, dan Bapak
Dahruddin, M. Yusni dan Ibu Ade Irma Suryani:
d. Sosialisasi Hasil Kerjasama
“Cukup lumayan, kadang-kadang dia mintak waktu, pas kami rapat,
pertemuan, diakan sifatnya mengajak, bukan memaksa, kalau
mengajak ya silahkanlah, karena zaman sekarang ni tidak boleh lagi
menekan, sekarang pak dan ibu mana bungan yang lebih ringan, boleh
pinjam 2 tiga kali, silahkan itukan hak, Cuma kami di UPTD, memantau
dia punya gaji atau tidak, sekarang di perketat, supayo guru-gurutu
kalau mau minjam harus lewat kepala sekolah, sebab kepala sekolah
yang lebih tau gajinyo berapa, sebenarnyo dak melalui kepala
sekolahpun bisa, cuman dalam artian lebih baik lagi, sekarang gurugurutu kan pintar, dak tau gajinyo sudah dak ado lagi, jadionyo
bermasalah, maka itulah kami tidak mau lagi, itu pengawasan sayo
selaku UPTD, setelah saya pindah kesini saya panggil bendaharawan
kepala sekolah kalau guru mau minjam harus atas persetujuan kepala
sekolah, dia punya gaji atau tidak, kalau gajinyo 50 ribu kita masih siap
menandatangani, tapi kalau minus kita terus terang ajalah, mintak lagi
kepala sekolah ada persetujuan dengan kepala sekolah siap
bertanggung jawab, mungkin ada nego dengan kepala sekolah, kepala
sekolah tanggung jawab nanti gaji dio yang di potong, biso jadi mohon
maaf boleh jadi guru-guru kamitu ado yang pintar, pinjam bang besar
dia beli kebun, biso jadi gaji dio yang ado lebih tinggi, bisa jadi tapi cek
dulu pak, silahkan, jangan nanti kata dio iyo, minjamni bukan setahun 2
tahun sampai 10 tahun, dak usah besak kalau sebulan saja 100 ribu
kalau setahun, lah sepuluh juta lebih”.22
“minjam itu ada sosialisasi dulu”.23

20

Sumber Data: Wawancara dengan Dahruddin Effendi (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
Sumber Data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 25 Februari 2017
22
Sumber Data: Wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. TKL Ilir 3 Maret 2017
23
Sumber Data: Wawancara dengan Dahruddin Effendi (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
21
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“Penjelasan dari bank dia sosialisasinya itu ada ke MIN tu”.24
e. Kontribusi bank kepada lembaga yang bekerjasama.
“Kerjasama dengan BSM bagus dan lacar, rata-rata sebagian guru
pindah ke situ, kayaknya ada yang keluar ada yang masuk BSM dan
BPD saling tukar, 2 itu yang lagi negetop sekarang”. (AIS)
Kerjasama yang baik yang disampaikan oleh Kepala UPTD. Dinas
Pendidikan Kec. Tungkal Ilir:
“Kerjasamanya cukup baelah, tidak ade kendala apapun, memuaskan,
kalau bank untuk sementarani BSMlah untu sementara ni terbaik, kalau
penilaian kami, kalau bank BPD memang baik juga, karena itu ada
kaitan dengan pemerintahan daerah, oleh karena itu kita dak bisa
berbuat banyak, tapi kalau bank BSM, bukan kita muji belakangan,
memang baik kontribusi, maupun segala sesuatunya, cukup baik.
Kontribusinya, yang jelas kami ade diberikan beripolah, sesuai nasabah
kami yang ado disano, persentase itu belum tau, bendaharawan yang
tau, saya juga dak pernah nanyokanhal itu, Yang kami rasokan nikmat
itu, mungkin kamikan ngadokan kegiatan, sumbangsihnya cukup tinggi,
itulah kami ngotokan bsm itu cukup terbaiklah, bank syariah mandiri,
bukan bank mandiri, kami ngajukan proposal, asal tidak berlebihlebihan direspon, belum pernah tidak direspon, BSM untuk kami yang
tungkal ilir cukup baik”.
“begitu MoU kerjasama dengan bank BSM, pindah dari bank menuju
bank BSM, ialah dia mengasi kita 0,2% setiap orang minjam, sekarang
contoh kamu minjam 100 jt, itu otomatul kita dapat 200 rb 0,2 persen
dari pinjaman itu, waktu itu. Ha itu kalau aku bendaharawan aku bisa
mengajak kau minjam duit 100 juta pinjam di bank bsm, aku dapat 0,2
persen masuk kerekening dari pinjaman kau, nanti bawak lagi orang
200 jt 400 rb aku dapat, aku sampai 100 orang lebih bawa orang, sudah
itu setiap bulan, aku dikasih lagi 10 rb Fi dari ansuran orang”.25
f. Pembiayaan Mandiri Tanpa Proses Kerjasama
Kerjasama

dapat

putus

diakibatkan

oleh

proses

kliring

pembayaran gaji oleh pemerintah yang harus melalui bank BRI, dan

24
25

Sumber Data: Wawnacara dengan M. Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
Sumber Data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 25 Februari 2017
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jika kerjasamanya dengan bank BSM, maka dana harus melalui proses
kliring, dan kliring ini dapat mengakibatkan putusnya kerjasama dan jika
tidak ada kerjasama harus melalui pembiayaan mandiri tanpa
kerjasama sebagaimana keterangan Ibu Dahlia dan Bapak M. Yusni
dibahwa ini:
“Putus Kerjasama, Kalau kemaren minjam semua di BSM karena ada
kerjasama, karena sudah tidak ada kerjasama lagi. MTs dan MAN
pengelolaan danannya tersendiri, dan akibat proses kliring. Kliring, tidak
boleh menginap 1 hari, dana jasa dari bank tidak boleh dapat dana,
Arahan dari KPN, untuk mempercepat, dan arahan mengenai waktu
kliring tidak boleh lebih dari tengah hari, karena BO1 BRI, BRI ke BSM,.
Adolah, dijelaskannya kalau yang griya ini pakai notaries, Cuma kalau
SK juga ditahan yang aslinya, SK Capeg, SK PN, Karpeg, Taspen, 5
macam disimpan di bank. Nanti kalau sudah lunas, nanti kita diberikan
lagi, dengan menyerahkan tanda terima berkas”.26
“Pernah minjam disitu, pernahlah, 4 tahun yang lalu, berenti pindah
gajih, samelah dengan pak fadhli, pak dahruddin, masalah sistem
lambat terus asal ada inikan, transfer gaji, antar bank itu lambat”.27
g. Informasi Pembiayaan didapat dari pencarian sendiri dan informasi
rekan kerja.
Informasi didapat dari mempelajari sendiri, informasi teman dan
atasan kerja, promosi bank dan pengalaman dengan bank sebelumnya,
sebagaimana keterangan Ibu Ade Irma Suryani dan Bapak Zainuddin
dibawah ini:
Sistem mempelajari sendiri, dengan informasi dan perbandingan,
Informasi-yang pernah di dapat oleh rekan kerja, dan pernah minjam di
bang bri, dan sudah sering dikasih promosi oleh bank di UPTD kantor
lama, maka tau, jalur promosi. dan informasi Bendaharawan, hanya
ada keluhan ketika mau minjam mau melunasi.28

26

Sumber Data: Wawancara dengan Dahlia (Kepsek MIN KTL) 1 Maret 2017
Sumber Data: Wawnacara dengan M. Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
28
Sumber Data: Wawancara dengan Zainudin (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 4 Maret 2017
27
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“Sistem mempelajari sendiri, dengan informasi dan perbandingan”.29

h. Perbandingan tingkat bunga antara bank
Setelah mendapatkan informasi, nasabah akan melihat-lihat atau
membandingkan tingkat bunga di masing-masing bank untuk memilih
yang mana yang sesuai kebutuhan (memperbesar atau memperkecil
pembiayaan) atau pindah ke bank lain sebagaimana keterangan
Syamsul Huda, kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tungkal Ilir dan
Ibu Ririn dibawah ini:
“Pertama mulai berdirinya, mencari nasbah dan promosinya kesekolahsekolah, bank syariah itu seperti ini, bunganya seperti ini, kalau kita
bandingkan bunganya jauh bunganya selisih seratus ribuan perbulan
perbulan, pada saat bulan puasa ada diskon promosikan”.30
“sekarang pak dan ibu mana bungan yang lebih ringan, boleh pinjam 2
tiga kali, silahkan itukan hak”.31
“Pernah ke BRI, terus balik lagi ke BSM, karena liat suku, bunga, mau
memperbesar bunga, terus waktu itu dananyo lagi kurang, karena nak
cepat pergi ke Bank lain, Bank ini dak bisa. Sekarangkan suku bunga
lagi turun, bungan kecil, kalau BSM sudah ditargetkan misalnya untuk
SMA 3 itu jumlahnya sekian miliar dak boleh lebih dari itu, kalau mau
minjam lagi ada prosesnya lagi, disitu banyak yang minjam, ada yang
nyambung diperbesar, kalau dulu nunggu beberapa bulan, Sekarang
bank-bank lain, sama, dijelaskan juga, bungannya dulu, nanti baru
pokoknya, kalau berenti ditengah jalan, dulu masih banyak pokoknya,
belum apa-apa, semua bank sudah pake anuitas, rinciannya akan
diberikan kalau mau nutup, Adelah sebahagian guru yang kecewa,
karena dulukan bank lain, belum anuitas, (RIRIN) Pindah itu kadang
negok suku bunga, keperluan, terus pindah tutup, ada lebihannya bisa
dipakai, bisa juga mengecilkan pinjaman”.32

29

Sumber Data: Wawancara dengan Ade Irma Suryani (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 5 Maret
2017
30
Sumber Data: Wawancara dengan Syamsul Huda (Guru MTs N KTL) 10 Maret 2017
31
Sumber Data: Wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. TKL Ilir 3 Maret 2017
32
Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Ririn (Guru SMA N 3 KTL) 7 Maret 2017
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i. Proses Kontrak Pembiayaan
Proses

kontrak

harus

menyertakan

suami/istri,

diberikan

penjelasan dan istilah-istilah, disuruh baca, paraf dan salinan tidak
diberikan dan ketika mau buat kontrak baru tidak ada penjelesan lagi
karena sudah sebelumnya.
“Cuman kita disuruhnya bace ditempat pada saat kita akad penanda
tanganan kita bawa pasangan suami isteri sebelum tanda tangan apa
syarat-syaratnya prosedur, tidak dibawa balek”.33
“Sekarang bank-bank lain, sama, dijelaskan juga, bungannya dulu,
nanti baru pokoknya, kalau berenti ditengah jalan, dulu masih banyak
pokoknya, belum apa-apa, semua bank sudah pake anuitas, rinciannya
akan diberikan kalau mau nutup”,34
“Istilah-istilah bank. Dijelaskanlah pas akad tu kan, dijelaskanlah, yang
tadi itu tidak, kalau yang lain dijelaskanlah, dia sistem mudharabah,
sangsi,” Surat penegasan dijelaskan, aturan-aturan dijelaskanlah,
istilah-istilah bank juga, yang tidak dijelaskan itu mengenai piramida
terbalik. Yang dapat Cuma tanda terima pinjaman, besar pinjaman jatuh
tempo, SP3, akad-akad pasalah, pasal, dak pernah di bace dikumpul di
persyaratan main paraf bae, disuruh bace paraf, di jelaskan dak waktu
itu, dijelaskan lah Cuma tidak memnyeluruh”.35
“Ado, tanda terima berkas, salinan tidak diberikan, tetapi dijelaskan, ini
sekian tahun, potongannya tahun sekian selesai, Cuma untuk kami tak
ado”.36
“Penjelasan bank, sesuai yang tertera pada saat yang kita tanda
tangani, semua dijelaskan oleh bank, tidak diberikan salinan, tetapi
sebelumnya disuruh baca dan dibawa pulang dan dipelajari,
sebelumnya juga seperti itu, kalau kita sepakat setuju diparaf dikasih ke
bank namun tidak diberikan salinannya”.37
33

Sumber Data: Wawancara dengan Ade Irma Suryani (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 5 Maret
2017
34
Sumber Data: Wawancara dengan Syamsul Huda (Guru MTs N KTL) 10 Maret 2017
35
Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27 Februari 2017
36
Sumber Data: Wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. TKL Ilir 3 Maret 2017
37
Sumber Data: Wawancara dengan Syamsul Huda (Guru MTs N KTL) 10 Maret 2017
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“Penjelasan, idak dijelaskan, karena dulu sudah pernah”.38

2. Pemahaman Nasabah Pada Kontrak Pembiayaan Murabahah dan
Penyelesaian Permasalahannya pada KCP. Bank Syariah Mandiri
Kuala Tungkal

Dalam penelitian ini penulis mewancarai 23 orang, 2 orang dari pihak
bank dengan rincian sebagai berikut39 :
JUMLAH KLASIFIKASI
6

nasabah yang telah
menutup kontraknya
dengan kecewa

KETERANGAN
tidak paham karena kecewa dengan
sistem anuitas mengetahui setelah mau
menutup kontrak ditengah jalan dan
ingin membuat kontrak baru

nasabah yang telah
2 pembiayaan sampai dengan selesai, 1
menutup kontraknya berhenti tapi, mengatakan baik, tapi
denga tidak kecewa
menurut temannya juga kecewa
9 pada nasabah yang telah menutup kontraknya, 6 kecewa, 3
tidak (dari tiga, ada 1 yang kecewa menurut rekanya)
Nasabah yang
nasabah yang masih proses, dan sudah
sedang berjalan
8
paham masalah, dan menganggap
dengan komentar
posotif
positif
Nasabah yang
Rincian pembayaran pokok pembiayaan
bertanggapan ada
bank diberikan ketika mau membuka
1
negatif tapi tetap
kontrak baru, ada kekecewaan namun
berjalan
tetap membuka kontrak baru
9 nasabah yang sedang proses, 8 diataranya beranggapan
positif, namun ada 1 yang agak kecewa namun tetap
melanjutkan kontrak
18
nasabah yang telah menutup kontraknya dan nasabah yang
berhasil diwawancarai
Nasabah diluar fokus ada kecewa tapi diluar subjek penelitian
1
penelitian
ini
Nasabah diluar fokus Peranggapan positif (nasabah
1
penelitian
pembiayaan produktif mandiri)
Informen nasabah di
3
memberikan informasi positif.
bank lain
2
dari pihak bank
3

38
39

Sumber Data: Wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. TKL Ilir 3 Maret 2017
Sumber data: Wawancara penelitian dari tanggal 25 Februari sd. 20 April 2017.
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a. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah dan
penyelesaian permasalahannya pada nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan kecewa
1).Pemahaman Nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah pada
nasabah yang telah menutup kontraknya dengan kecewa
Dalam ilustrasi pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
dan penyelesaian permasalahannya, penulis berpijak pada pasal 38
dan 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah: Pasal 38 Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan
manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan
nasabah.40 Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara
adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi
produk, dan edukasi terhadap Nasabah.41 Pasal 39 Bank Syariah dan
UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan
timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan tranksaksi Nasabah
yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.42
Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa nasabah berhak
mendapatkan edukasi, transapransi produk dan berhakpula didengar
pengaduannya dan yang terpenting bank wajib menjelaskan hal-hal
yang mungkin menimbulkan kerugian bagi nasabah.
Dari data nasabah diatas ada 6 pada nasabah yang telah
menutup kontraknya yang punulis temui dalam penelitian ini yang
mengaku kecewa dengan sistem pembiayaan terutama pada sistem
cicilan pokok pembiayaan yakni dengan sistem anuitas, yang
sebelumnya mereka tidak ketahui, sebagaimana keterangan salah satu
PNS Pemda Kab. Tanjab Barat berikut ini:
“Yang jelas kurang puas dengan pelayanan, kalau pelayanan bagus
disitu teruslah, mungkin ada yang kurang senang ketika ada pinjaman.
40

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah
42
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
41
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Kan aku dulu pernah minjam ketika baru sekian tahun kita minjam,
ketika kita mau melunasi hutang itu kayak tidak berkurang, jadi selama
inikan bayar bunga bank saja, tapi yang jelas kalau menurut aku,
keuntungan di bank itu ialah bunga, menabung/pembiayaan sekian
tahun, kok pinjaman pokok itu macam tidak ada terbayarkan. Mestinya
kan begini kalau misalnya kita pinjaman ansuran 2 (dua) juta setiap
bulan, misalnya bunga 500 rb, kalau sampai 15 bulan berati 15 jt yang
sudah kita bayar, berarti berkurang pokok kita, karena itulah yang kita
tidak tau persis, karena waktu itukan kita tidak baca detail, aturan main
orang itu tidak tau, aturan main itu kan bisa aja, kamu bayar bunga aja
dulu, sementara pokok tidak berkurang, satu tahun sampai dua tahun
kita bayar bunga aja terus, misalnya ketika kita mau melunasi pokok itu
sebanyak pinjaman itulah, jadi selama ini bayar apa, itu menurut saya
kurang”43
Dari

wawancara

tersebut

dapat

diketahui

bahwa

yang

bersangkutan tidak thau persis, karena tidak membaca detail sistem
pembiayaan yang ada di bank tersebut, hal ini menunjukkan bahwa
yang bersangkutan tidak memahami tentang kontrak pembiayaan, hal
yang samapula diungkap oleh narasumber berikut ini:
“Diketahui setelah kita nak ngulang lagi, diawal kita belum tahu, oh baru
tahu setelah diitung dak dapat, itulahkan, sedangkan di bank lain waktu
itu dak dapat, yang namanya bank itu banyak banyaklah pilihan kan,
seharusnya itu dijelaskan diawal. Apalagi kita tidak paham pyramid itu
apa seharusnya dijelaskan.”44
Sebagaimana narasumber sebelumnya, narasasumber ini juga
mengungkapkan bahwa persoalan ini terjadi ketika mau membuka
kontrak baru, dan merasa seharusnya sistemnya dijelaskan diawal,
sebagaimanapula ungkapan narasumber berikut ini:
“Bermasalah, kalau dari awal dia ngomong enak, dulu ngak dikasi tau,
taunya, ansurannya kecil, bunganya kecil, yelah kita ngikut baekan,
kita kalau pegawaini, ruginya, bukan rugi sebenarnya same lah, karena
pegawai ni, paling lama 3 tahun, pastilah pinjam lagi rate2, rata2
pinjamannya 10 tahun, kalau 3 atau 4 tahun pokoknya berapelah, kita
nak ngajukan pinjaman lagi berapelah dapat, kalau di BRI dulu tidak,
43

Sumber data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemnda Kab. Tanjab Barat) 25
Februari 2017
44
Sumber data: Wawancara dengan Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
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pokoknya besak bunganya keci, Cuma samelah, Cuma kalau sudah 2
tahun minjam bisa dapat banyak, itu bae,.”45
Ketiga ungkapan narasumber tersebut mewakili ketiga nara sumber
lainnya yang juga kecewa, adanya kekecawaan nasabah tersebut
menurut penulis merupakan suatu ketidak pahaman nasabah pada
kontrak pembiayaan, meskipun jumlahnya hanya 6 orang dari 19 orang
yang penulis temui atau sekitar 33,3% yang mengatakan kecewa
karena seperti ada yang disembunyikan yang membuat nasabah
merasa dirugikan. Jadi jika melihat lagi pasal 38 dan 39 undang-undang
diatas, berarti bahwa pihak bank belum sepenuhnya memberikan
pemahaman produk pada saat aqad/ kontrak pembiayaan dan tidak
pula melakukan perlindungan nasabah dari kerugian.

2).Penyelesaian

Masalah

Pemahaman

Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang telah menutup kontraknya
dengan kecewa
Penyelesaian

masalah

pemahaman

nasabah

pada

kontrak

pembiayaan pada nasabah yang mengaku kecewa adalah dengan
menutup kontraknya dan pindah ke bank lain serta bercerita dengan
rekan sejawat sebagaimana wawancara berikut ini:
“Sudah dikomplain baru dijelaskan sistemnya begini (anuitas), awal
kita tidak dijelaskan, jalannya kalau begini caranya keluarlah, kalau
begini caranya ya berentilah kan gitu, berentila kita kita lunasi, bank
lainkan nampung kemana kita mau minjam, kalau pegawai kan tidak
susah dia mau minjam kemana aja, dah kita pinjam dengan bank lain,
ya kita tutupilah dan tidak ada lagi urusan dengan bank bsm. Tidak
sampai keranah hukum, kita dak mau juga, namun cerita dengan
kawan dengan bahasa kecewa, kenapa aku jadi sedih juga, karena aku
ngarahkan orang banyak masuk bank bsm itu, sementara aku
ngarahkan orang aku kecewa, kan aku ngarahkan orang begitu MoU
kerjasama dengan bank BSM, pindah dari bank menuju bank BSM,
ialah dia mengasi kita 0,2% setiap orang minjam,” 46
45

Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
46
Sumber data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 25
Februari 2017
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Hal yang hampir serupa juga diungkap narasumber berikut ini:
“Bangus, Cuma kendalanya waktu mau nutup, kok dak ada kurangnya,
pinjaman, ibu 80 juta, ketika nak nutupi segitulah 80 juta, dulu sekitar
kebakaran 2009-2008, sebelum kebakaran di BSM, BSM Cuma 1 tahun
karena nak pindah ke BPD, sebab gaji di BPD, nak buka, nanya ke
BSM nak nutupi, sedangkan ibu minjam 80 juta kok balekkan 80 juta,
jadi ibukan nihil, kesal ibu kayak gitu, Kesannye, Dak ibu dak masalah,
tak aku tak mau lagi di BSM, gitu hati ibu, kek gitu,”47
“Bercerita, sebagian ada lah, cuma secara umum, kawan-kawan
pegawai, agar dia tidak kecewa, cuman kalau memang masih silahkan,
gitu bae,”48
Dengan

melihat

adanya

kekecawaan

menunjukkan

bahwa

nasabah belum mendapat perlindungan nasabah seharusnya dilakukan
oleh pihak bank dengan meningkatkan transparansi produk, dan
edukasi terhadap Nasabah serta menjelaskan kepada nasabah
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan
tranksaksi nasabah.
Sedangkan proses penyelesaian permasalahan pemahaman
nasabah pada kontrak pembiayaan ini yang berakhir pada penutupan
kontrak dan pindah kebank lain serta bercerita dengan rekan sejawat
mereka menunjukkan bahwa proses pengaduan nasabah tidak dapat
mengakomodasi

kepentingan

nasabah/

tidak

dapat

mengubah

kekecewaan nasabah dan dapat membuat citra negatif bank bagi
nasabah khususunya pada nasabah yang kecewa ini.

47

Sumber data: Wawancara dengan Rahmi (Guru SDN. 72 Kuala Tungkal) 3 Maret 2017
Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
48
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b. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah dan
penyelesaian permasalahannya pada pada nasabah yang telah
menutup kontraknya dengan kecewa dengan tidak kecewa
1).Pemahaman nasabah yang telah menutup kontraknya dengan tidak
kecewa pada kontrak pembiayaan murabahah
Sebagaimana data informen dan narasumber diatas, ada 9 pada
nasabah yang telah menutup kontraknya yang penulis wawancarai,
dimana 6 (enam) diantaranya kecewa, dan adan 3 (tiga) yang
mengatakan tidak kecewa. Pada tiga pada nasabah yang telah
menutup

kontraknya

dengan

kecewa

ini

dua

diantaranya

pembiayaannya sampai dengan lunas dan bahkan mendapat reward,
cash back dan bagi hasil, namun dua nasabah tersebut malakukan
durasi pembiayaan jangka pendek, sebagaimana wawancara berikut
ini:
“pegawai ni kan dia minjam 5 tahun atau 7 tahun lunas kan bae, kalau
lunas untung, lebih menguntungkan memang kalau sampai lunas,
Kalau memang kawan yang sudah-sudah itu, ada untungnya memang,
nmanya Khairiyah, Tarwiyah, sudah lunas,”49
“ibu Nuriyah dan Khairiyah dapat bagi hasil dan cash back”50
Pada dua nasabah tersebut tidak dapat digali panjang lebar, karena
sudah mengatakan puas dengan layanan bank. Dari sini penulis dapat
katakan persoalan pemahaman kontrak akan terjadi jika nasabah
memutus kontrak ditengah jalan, karena dengan sistem anuitas hal
tersebut hanya akan menguntungkan pihak baik. Namun disisi lain, ada
pula nasabah yang memutus kontrak ditengah jalan/ diawal-awal
pembiayaan yang mengaku tetap puas, karena telah terbantu oleh
49

Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017, Khairul Fadhli adalah bendahara di MIN Kuala Tungkal, sehingga dia
mengetahui aktifitas pembiayaan rekan-rekannya.
50
Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
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pihak bank, namun disisilain justru pendapat rekan lainya bahwa yang
bersangkutan awalnya juga dalam rombongan yang kecewa karena
tidak paham dengan sistem anuitas tadi.

2).Penyelesaian

Permasalahan

Pemahaman

kontrak

pembiayaan

murabahah pada nasabah tidak kecewa
Karena tidak ada kekecewaan sebagaiman wawacara diatas, jadi
penulis

tidak

dapat

lebih

jauh

mencari

informasi

bagaimana

penyelesaian masalah pemahaman nasabah yang tidak kecewa ini,
meskipun belum tentu mereka bertiga memahami kontrak secara
sempurna. Karena sebagaimana yang akan terungkap dipembahasan
2.a.1). Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan pada
nasabah yang masih dalam proses pembiayaan. Bahwa nasabah yang
masih dalam proses pembiayaan memiliki masalah kendala yang
hampir sama dengan nasabah yang kecewa. Namun karena mereka
tidak mengungkapkan tidak ada permasalahan, jadi tidak ada
penyelesaian masalah pada pemahaman kontrak pembiayaan. Namun
justru mengungkap sisi positif karena telah membantunya dan
memaklumi persoalan yang dikecakawakan nasabah yang kecewa.
“Kesan lain, kalau taka de BSM bantu tak tebeli rumah dnegan
pinjaman 80 tak lama terus take over ke BRI, yang lunas ibu itu karena
jangka waktunya pendek”.51
“Enak lah disitu minjam, semakin ke itu semakin bunganya kecil, dari
besar dulu dengan sistem piramida, sudah jelaskan dari awal, orang ini
sampai lunas lah minjamnya, dijelasin, Cuma lupadah,”.52

51

Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
52
Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
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c. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah dan
penyelesaian permasalahannya pada nasabah yang masih dalam
proses pembiayaan
1).Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah pada
nasabah yang sedang dalam proses pembiayaan
Ada 9 (sembilan) nasabah yang masih dalam proses pembiayaan
yang penulis wawancarai, 7 (enam) diataranya telah dua kali
melakukan kontrak pembiayaan, dari keenam nasabah ini semua
beranggapan positif karena telah mengetahui permasalahannya yakni
adanya sistem anuitas tadi, sebagaimana wawancara berikut ini:
“Keluhannya kalau guru ketika masih kerja di UPTD Dinas Pendidikan
Kecamatan tungkal ilir, diakan waktu pelunasan, tutup sebelum
waktunya/tutup pinjaman, orang kebanyaan disitu merasa beratnya,
tapi kalau sampai selesai ringan sebenarnya bunganya, kayak pyramid
terbalik gitu a, kecil bunganya,” Dulu pernah membantu bendaharawan,
jadi sistemnya sudah tahu dulu, jadi dak perlu lagi bertanya. Dan sudah
sering dikasih promosi oleh bank di UPTD kantor lama, maka tau, jalur
promosi. Bendaharawan, 53
“Kalau minjam disitu boleh dikatokan sudah dua kali, dulu di BRI,
pindah ke BSM, di BSM kebetulan ado butuh lagi sekitar 1 tahun jaman
itukan boleh dikatokan tutup dalam, jadi nutup lagi, minjam lagi, baru
lebih kurang 7 bulan,”54
Dari keenam nasabah tersebut mendapatkan pemaham sistem
kontrak pembiayaan, yakni dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,
namun penulis dapat menduga pula, meskipun dengan pengalaman
tidaklah pula dapat menggambarkan pemahaman kontrak secara utuh,
karena kesannya positif dan tidak ada masalah.
Dari 7 (tujuh) nasabah yang telah dua kali buka tutup kontrak
diatas diantaranya ada 1 (satu) yang beranggapan sedikit kecewa
53

Sumber data: Waawancara dengan Zainudin (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 4 Maret
2017, yang bersangkutan mantan pegawai di UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tungkal Ilir.
54
Sumber data: Wanwancara dengan Jamhur (Kepala UPTD Dinas Kec. Tungkal Ilir) 3
Maret 2017.
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karena mengetahuinya setelah mau membuka kontrak baru, namun
yang bersangkutan tetap melanjutkan pembiayaan:
“kami baru mengetahui kalau sistemnya seperti itu (anuita), ya agak
kecewalah, tapi mau bagaimana lagi”55
Dari 9 (sembilan) nasabah yang masih dalam proses pembiayaan
diatas, ada 2 (dua) nasabah yang baru satu kali melakukan kontrak
pembiayaan, dan salah satunya mengakui bahwa yang penting bagi
mereka hanya lancar dan tidak perlu banyak pertanyaan:
“Kapan cairnya itulah Cuma, yang lain tak adelah kayaknya karena
sudah dibaca sudah jelas, orang bank itu nannya ke kitelah ade
pertanyaan dak, kebanyaan tak adelah yang penting lancar, kayak
gitulah kalau ada masalah baru sibuk”.56
Sebagaimana tanggapan nasabah yang terakhir ini, penulis
berpendapat bahwa meskipun mengaku tidak ada masalah dan
beranggapan positif, tetapi sebenarnya nasabah tersebut tidak paham
kontrak dengan sempurna, hal tersebut terindikasi dengan tidak
banyaknya pertanyaan dan mendandatangi saja semua berkas
pembiayaan.

2).Penyelesaian

permasalahan

permasalahan

pemahaman

kontrak

pembiayaan murabahah pada nasabah yang masih dalam proses
pembiayaan
Karena tidak ada keluhan/ kekecawaan berarti tidak ada masalah,
karena hanya nasabah kecewa yang perlu menggali lebih jauh/
meminta penjelasan bank. Meskipun sebenarnya ada indikasi tidak
paham kontrak secara keseluruhan segaimana pembahasan 2.a.1.
Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan pada
55

Sumber Data: Wawancara dengan Muthiani (Guru PNS SMP N 1. Kuala Tungkal) 6
Maret 2017
56
Sumber Data: Wawancara dengan Ade Irma Suryani (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat)
5 Maret 2017
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nasabah yang masih dalam proses pembiayaan. Bahwa nasabah yang
masih dalam proses pembiayaan memiliki masalah kendala yang
hampir sama dengan nasabah yang kecewa, sebagaimana yang akan
terungkap dalam pembahasan kendala dibawah ini.

3. Kendala

Pemahaman

Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan

Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya
Dalam ilustrasi kendala dan ini, penulis kembali melakukan
pendekatan penjelasan dengan membagi dua klasifikasi yakni,
pertama; kendala pada nasabah yang telah menutup kontraknya (yang
kecewa dan tidak kecewa), kedua; kendala dan pada nasabah yang
sedang dalam proses pembiayaan.
Secara umum analisa kendala disini mengetengahkan persoalan
keterlaksanaan kewajiban konsumen sebagaimana Pasal 5 UndangUndang

Republik

Perlindungan

Indonesia Nomor

Konsumen

bahwa

8

Tahun

Kewajiban

1999 Tentang

konsumen

adalah:

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang
disepakati;

mengikuti

upaya

penyelesaian

hukum

sengketa

perlindungan konsumen secara patut.57
Sementara pembahasan upaya disini akan mengetengahkan
mengenai ketelaksanaan penampilan mendengarkan nasabah dengan
penuh perhatian, dan sopan dalam melayani; bersikap antusias saat
menghadapi

nasabah

sehingga

nasabah

merasa

memperoleh

perhatian serius; selalu suka membantu nasabah sesuai dengan
ketentuan sehingga nasabah merasakan kehadiran dan manfaat
karyawan yang ditugasi berkat solusi yang diberikan dalam setiap
57

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
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penyelesaian masalah; menjunjung tinggi kejujuran.58 Dan standar
penangananan keluhan nasabah: berempati dalam menerima keluhan
(empathy), kecepatan memberikan tanggapan (quick response),
permintaan

maaf

(apology),

kredibilitas

(credibility),

perhatian

(attentiveness).59
Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan dan
penyelesaian permasalahannya pada nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan kecewa dan tidak kecewa serta nasabah yang
masih dalam proses pembiayaan.

a. Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dan penyelesaian permasalahannya pada nasabah yang kecewa dan
tidak kecewa
1).Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dan penyelesaian permasalahanya pada nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan kecewa
Kendala-kendalanya yakni; hanya cicilan dan potongan bulanan
yang ingin diketahui, menganggap semua sistem bank itu sama,
beranggapan positif terhadap citra bank, tidak bertanya yang lengkap,
tidak menyimak dengan baik ketika penjelasan kontrak dari pihak bank,
ingin cepat cair sehingga tanda tangan saja, tidak mengetahui sistem
anuitas, tidak membaca dan mencari informasi yang jelas sebelum
kontrak, salinan kontrak tidak diberikan, hanya tanda terima berkas
yang diberikan, pegawai tidak sampai lunas minjamnya, pelunasan
dipercepat sebagaimana yang tersebut dibawah ini:
a). Hanya cicilan dan potongan bulanan yang ingin diketahui:

58

Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2014),
hal. 298-304
59
Ibid., hal. 306-307
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“Yang ibu tau Cuma, bayar ibu perbulan ini, jangka ini, itucuman
ibu, ibu no komen yang lain-lain tu, yang penting ibu ape same ibu,
itu bae ibu, kalau ibu mendeteail nian ibu dak ade, yang penting ibu
lancer urusan.” 60
b). Menganggap semua sistem bank itu sama:
“Kami nak nasabah tu, tak ade nanya, karena kami fikir semua
bank itu samakan gitu, tapi ternyata piramida terbalik,”61

c). Beranggapan positif terhadap citra bank:
“Berfikir positif aja dengan bank,”62
“Langsung terima aja, karena sudah dari awal yang penting butuh
duit karena sudah dapat pinjaman, asal ansurannya lebih rendah,
masalah aturan-aturan itu kita percaya aja dengan pihak bank
karena bank itu sudah ternama, tidak mungkinlah ada penipuan.”63
d). Tidak bertanya yang lengkap:
“Cuma dak salah bank jugo, salah kita, kita kan dak bertanyakan”. 64
e). Tidak menyimak dengan baik ketika penjelasan kontrak dari pihak
bank:
“Yang ibu tau Cuma, bayar ibu perbulan ini, jangka ini, itucuman
ibu, ibu no komen yang lain-lain tu, yang penting ibu ape same ibu,
itu bae ibu, kalau ibu mendeteail nian ibu dak ade, yang penting ibu
lancer urusan.65

60

Sumber data: Wawancara dengan Rahmi (Guru SDN/20 Kuala Tungkal) 3 Maret 2017.
Sumber data: Wawancara dengan Rahmi (Guru SDN/20 Kuala Tungkal) 3 Maret 2017.
62
Sumber data: Wawancara dengan Rahmi (Guru SDN/20 Kuala Tungkal) 3 Maret 2017.
63
Sumber data: Wawancara dengan M. Hamdan (Guru PNS SD N. 5 Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
64
Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
65
Sumber data: Wawancara dengan Rahmi (Guru SDN/20 Kuala Tungkal) 3 Maret 2017
61
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“Kami nak nasabah tu, tak ade nanya, karena kami fikir semua
bank itu samakan gitu, tapi ternyata piramida terbalik, tapikan
sekarang, pegalaman be. Cuma dak salah bank jugo, salah kita,
kita kan dak bertanyakan, suku bungan dijelaskan”.66
f). Ingin cepat cair sehingga tanda tangan saja:
“Disini, disini, paraf tanda tangan, ya macam itulah, ada penjelasan.
Penjelasan tentang itu tu, kalau lupa tak taulah, waktu itu ada
pertanyaan dak. Lupa sudah. 4-5 tahun”.67
“Cuma disuruh tanda tangan tapi tidak dikasih kopiannya,”68
g). Tidak mengetahui sistem anuitas,
“sebelumnya dak tahu seperti itu, taunya ansurannya lebih kecil,
ada istilah pokok dan bunga dak paham yang tau hanya bunganya
lebih kecil,”69
h). Salinan kontrak tidak diberikan:
“Salinan kontrak. Seingat saya tidak dikasih, hanya satu lembar
tanda terima berkas jaminan, pasal satu dua tidak ada. Pasal dilihat
secara anu saja, dibank lain tidak dikasih, bank tanggo rajo dikasih.
Awalnya minta, bank tanggo rajo, memang untuk bapak satu,
tanggo rajo memang dua macam, sudah diminta, tanda tangan
paraf asli, rincian perbulanpun dikasih tau, didalam pasal-pasal
ansuran, dijelaskan bank 9 dan bank bsm tidak dikasih.”70
i). Hanya tanda terima berkas yang diberikan,

66

Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
67
Sumber Data: Wawnacara dengan M. Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
68
Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
69
Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
70
Sumber data: Wawancara dengan M. Hamdan (Guru SDN Kuala Tungkal) 25 Februari
2017

140

“Yang dapat Cuma tanda terima pinjaman, besar pinjaman jatuh
tempo, SP3, akad-akad pasalah, pasal, dak pernah di bace
dikumpul di persyaratan main paraf bae, disuruh bace paraf, di
jelaskan dak waktu itu, dijelaskan lah Cuma tidak memnyeluruh”.71
j). Kontrak tidak sampai selesai:
“Satu tahun kalau di BRI sudah dapat duit, di BRI sudah 3 kali, BRI
BSM, BRI, kalau di bank BRI, 3 kali belum pernah lunas pinjam lagi,
tiap tahun minjam lagi, paling pool, minjam lagi, satu tahun aja
kalau kita mau dapat duit 15 juta sudah dapat, sekarang sudah
hamper sama katanya.pengawai ini jarang sampai lunas
minjamnya, 72
“cuman kalau kita dipegawai ni jarang sampai lunas itu, nanti dua
tahun pinjam lagi,” 73
Berdasarkan informasi yang didapat dari wanwancara diatas dan
merujuk lagi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban
konsumen yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan. Jika melihat hal tersebut dapatlah
dikatakan

bahwa

sebenarnya

konsumen

belum

melaksanakan

kewajibannya.
Namun dari semua itu ada lagi tiga hal penting yang perlu
diungkap dari kendala pemahaman pada nasabah yang kecewa ini
yakni bahwa nasabah yang kecewa tersebut merupakan nasabah yang
melakukan kontrak secara kolektif dan diawal pendirian Bank Syariah
Mandiri di Kuala Tungkal, sehingga informasi tidak menyeluruh dan
masih banyak yang belum terungkap mengenai sistem pembiayaannya,
dan adanya pemutusan kerjasama lembaga tempat mereka bekerja.

71

Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017
72
Sumber data: Wawancara dengan M. Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
73
Sumber data: Wawancara dengan Dahrudin Effendi (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017

141

Sebagaimana wawancara mengenai proses awal-awal promosi bank
dan pembiayaa kolektif berikut ini:
“MoU nya dulu waktu saya jadi bendaharawan di dinas pendidikan,
pertama kali dengan bank BSM”74
“Proses pengajuannya awal kalau bsm tu mau buka, dia langsung
datangnya ke sekolahanlah, karena dulu kita megang dipa sendiri, ada
Mounya atas izin bendaharawanlah, MoU tapi disekolah tidak
dikemenag”75
“Disitulah dulu, waktu penandatangan kontrak itu dia tidak jelas gitu,
asalnya dari pimpinan itukan dulu kan, karena mau dipindahkan, jadi
ikutlah pindah, gaji di bank BRI, sampai sekarang kawan tak ada yang
mau lagi disitu, pak. Samsul. Baru pindah di BSM, masalah sistem,
masalah ketidak puasan. Karena kami itukan sekaligus, minjamnya
sekali beramai, satu paket.”76
Dari informasi tersebut dapat disimpulkan dalam persoalan
pemahaman pada nasabah yang kecewa ini adalah nasabah diawalawal pendirian bank dan promosi bank, sehingga belum banyak
informasi yang berkembang mengenai sistem pembiayaan bank itu
terlebih lagi pembiayaan itu sifatnya kolektif dan adanya pemindahan
pembayaran gaji, selain dari kendala pemahaman kontrak diatas.

2).Kendala penyelesaian permasalahan pemahaman kontrak pembiayaan
murabahah pada nasabah yang kecewa
Nasabah menganggap dirinya benar dan tidak salah, tidak
kooperatif saat komplain dengan pihak bank, bercerita dengan rekan
dan tidak melapor keranah hukum atau konsultasi dengan pihak
independent, dan memutuskan menutp kontrak
74

Sumber data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemnda Kab. Tanjab Barat) 25
Februari 2017
75
Sumber data: Wawancara dengan Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
76
Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret
2017
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a). Nasabah menganggap dirinya benar dan tidak salah dan
memutuskan pindah ke bank lain.
“makanya kami pindah, sudah itu proses perpindahannya itu kami
sempat dipersulit juga tu, proses perpindahannya dipersulit bisa
konsultasi dengan pak dahruddin, sempatlah kami emosi didalam,
tu, entah ini lambatlah, itulah, setelah kami keras cepatlah, ada pak
fadhli bilang juga”.77
“Sudah dikomplain baru dijelaskan sistemnya begini (anuitas), awal
kita tidak dijelaskan, jalannya kalau begini caranya keluarlah, kalau
begini caranya ya berentilah kan gitu, berentila kita kita lunasi, bank
lainkan nampung kemana kita mau minjam, kalau pegawai kan
tidak susah dia mau minjam kemana aja, dah kita pinjam dengan
bank lain, ya kita tutupilah dan tidak ada lagi urusan dengan bank
bsm. Jadi selama ini kita, ngasih bank Cuma duit, yang kita bayar
selama ini, ketika kita nak ngelunasi masih banyak hutang kita, jadi
selama ini yang kita bayar itu bayar apa, bayar bunga berarti, ha
rupanya bunganya memang dibantainya besak dari awal, barulah
kita tahu kalau gini dak kene, sudahlah selesailah”. 78
“Dak ibu dak masalah, tak aku tak mau lagi di BSM, gitu hati ibu,
kek gitu”.79
b). Tidak mengadu keranah hukum, namun bercerita dengan rekan
sejawat.
“Tidak sampai keranah hukum, kita dak mau juga, namun cerita
dengan kawan dengan bahasa kecewa, kenapa aku jadi sedih juga,
karena aku ngarahkan orang banyak masuk bank bsm itu,
sementara aku ngarahkan orang aku kecewa, kan aku ngarahkan
orang begitu MoU kerjasama dengan bank BSM, pindah dari bank
menuju bank BSM.”80
Jadi persoalan kendala yang terjadi disini adalah baik kendala
pemahaman dan kendala penyelesaian permasalahan pemaham
kontrak nasabah adalah nasabah tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana yang diharuskan dalam undang-undang nomor 5 tentang
77

Sumber Data: Wawnacara dengan M. Yusni (Guru MIN Kuala Tungkal) 1 Maret 2017
Sumber Data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 25
Februari 2017
79
Sumber data: Wawancara dengan Rahmi (Guru SDN. 72 KTL) 3 Maret 2017
80
Sumber Data: Wawancara dengan Suhaimi (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 25
Februari 2017
78
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perlindungan konsumen diatas dimana nasabah wajib membaca atau
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang yang diberikan oleh
pihak bank dalam proses kontrak pembiayaan.

b. Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dan penyelesaian permasalahan pada nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan tidak kecewa
1).Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
pada nasabah yang telah menutup kontraknya dengan tidak kecewa
Proses wawancara pada nasabah yang telah menutup kontraknya
dengan tidak kecewa ini berjalan singkat tidak, peneliti tidak dapat
menggali informasi lebih lanjut, karena yang bersangkutan tidak
memberikan komentar panjang lebar. Dari tiga nasabah yang telah
menutup kontraknya dengan tidak kecewa yang penulis wawancarai
dua diantaranya tidak memutus kontrak ditengah jalan datar saja dan
menurut keterangan temannya mereka termasuk yang sampai lunas
meminjamnya dan tentunya tidak ada kekecewaan dapat menerima
sistem pembiayaan yang ada di bank tersebut, karena memang jika
sampai pembiayaan selesai justru lebih menguntungkan dibanding
dengan putus ditengah jalan.
“kalau lunas untung, lebih menguntungkan memang kalau sampai
lunas, Kalau memang kawan yang sudah-sudah itu, ada untungnya
memang, namanya Khairiyah, Tarwiyah, sudah lunas,”81
“ibu Nuriyah dan Khairiyah dapat bagi hasil dan cash back”82
Sementara itu ada satu nasabah yang telah menutup kontraknya
yang cukup unik, yakni tidak menyelesaikan kontraknya atau putus
81

Sumber data: Wawancara dengan Khairul Fadhli (Guru MIN Kuala Tungkal) 27
Februari 2017, Khairul Fadhli adalah bendahara di MIN Kuala Tungkal, sehingga dia
mengetahui aktifitas pembiayaan rekan-rekannya.
82
Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
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kontrak ditengah jalan namun tidak mengatakan kecewa sebagaimana
wawancara dibawah ini:
“Pernah dulu minjam terus melunasi, sudah lama, enam tahun yang lalu
aku minjam, dengan jangka waktu 8 tahun, setahun minjam langsung
lunasi, melunasi cuman malas utang lama, terus pindah ke Bank BRI
karena gajiannya disitu, klring gajinya langsung disitu, kalau di BSM
rumit dak di transfer lagi. Ada yang sudah lunas ada yang pindah,
Kesan lain, kalau taka de BSM bantu tak tebeli rumah dnegan pinjaman
80 tak lama terus take over ke BRI, yang lunas ibu itu karena jangka
waktunya pendek, Enak lah disitu minjam, Kesannya bagus, sangat
menolong karena awal mula pinjam bank,”83
Perbedaan kendala pemahaman kontrak pada nasabah yang
telah menutup kontraknya dengan tidak kecewa ini dengan yang
kecewa adalah terletak pada kecewa dan tidak kecewanya, namun
sebenarnya penulis dapat mengatakan bahwa nasabah yang telah
menutup kontraknya yang tidak kecewa inipun terkendala dalam
pemahaman kontrak sebagaimana nanti juga terjadi pada nasabah
yang masih dalam proses pembiayaan dalam pembahasan point 2.a.1).

2).Kendala penyelesaian masalah pemahaman kontrak pada nasabah
yang tidak kecewa
Nasabah yang tidak kecewa ini adalah pembiayaannya jangka
pendek, pembiayaannya hampir sampai dengan lunas dan pindah ke
bank lain, berterimakasih atas bantuan pihak bank dan sudah
memaklumi persoalan piramida terbalik yang menjadi persoalan
nasabah yang kecewa. Sebagaimana keterangan berikut ini:
“Minta rincian, minta ketika ketika mau pelunasan dikasihkannya,”.84

83

Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
84
Sumber data: Wawancara dengan Khairiyah (Guru MIN Kuala Tungkal) 25 Februari
2017.
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Jadi yang bersangkutan telah hampir melunasi pembiayaannya
sehingga tidak ada masalah, karena sebahagian besar nasabah yang
kecewa adalah nasabah yang memutus kontraknya di perjalanan,
belum sampai kehujung seperti ibu Khairiah diatas, sebagaimana
wawancara dibawah ini:
“Keluhannya kalau guru ketika masih kerja di UPTD Dinas Pendidikan
Kecamatan tungkal ilir, diakan waktu pelunasan, tutup sebelum
waktunya/tutup pinjaman, orang kebanyaan disitu merasa beratnya,
tapi kalau sampai selesai ringan sebenarnya bunganya, kayak pyramid
terbalik gitu a, kecil bunganya,” Dulu pernah membantu bendaharawan,
jadi sistemnya sudah tahu dulu, jadi dak perlu lagi bertanya. Dan sudah
sering dikasih promosi oleh bank di UPTD kantor lama, maka tau, jalur
promosi. Bendaharawan, 85
Namun ada satu nasabah yang menyatakan tidak kecewa tetapi
memutus kontraknya ditengah jalan, dia tidak kecewa namun pindah
karena sistem kliring/ pindah sistem pembayaran gaji, sebagaimana
wawancara dengan ibu Erniwati Sukmawati dibawah ini:
“Pernah dulu minjam terus melunasi, sudah lama, enam tahun yang lalu
aku minjam, dengan jangka waktu 8 tahun, setahun minjam langsung
lunasi, melunasi cuman malas utang lama, terus pindah ke Bank BRI
karena gajiannya disitu, klring gajinya langsung disitu, kalau di BSM
rumit dak di transfer lagi,”.86
Jadi faktor kedua setelah tidak putus kontrak ditengah jalan
adalah faktor pindah kerjasama institusinya dengan bank. Faktor yang
ketiga adalah berterima kasih kepada pihak bank karena telah
membantu pembiayaannya:
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Sumber data: Waawancara dengan Zainudin (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 4 Maret
2017, yang bersangkutan mantan pegawai di UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tungkal Ilir.
86
Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
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“Kesan lain, kalau taka de BSM bantu tak tebeli rumah dnegan
pinjaman 80 tak lama terus take over ke BRI, yang lunas ibu itu karena
jangka waktunya pendek”.87
Fakta ini menarik, dimana tidak terungkap pada nasabah yang
kecewa, jadi fakta yang sering terlupakan berterimakasih kepada bank
dan tidak melihat sisi negatifnya. Fakta keempat adalah menganggap
masalah piramida terbalik yang menjadi persoalan nasabah yang
kecewa sudah dimaklumi.
“Enak lah disitu minjam, semakin ke itu semakin bunganya kecil, dari
besar dulu dengan sistem piramida, sudah jelaskan dari awal, orang ini
sampai lunas lah minjamnya, dijelasin, Cuma lupadah,”.88

c. Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dan penyelesaian permasalahannya pada nasabah yang masih dalam
proses pembiayaan
1).Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
pada nasabah yang masih dalam proses pembiayaan
Tidak jauh berbeda dengan nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan kecewa diatas pada nasabah yang dalam proses
pembiayaan inipun juga melakukan hal yang sama yakni tidak bertanya
yang lengkap, tidak menyimak dengan baik ketika penjelasan kontrak
dari pihak bank, ingin cepat cair sehingga tanda tangan saja, tidak
membaca dan mencari informasi yang jelas sebelum kontrak, salinan
kontrak tidak diberikan, hanya tanda terima berkas yang diberikan,
pegawai tidak sampai lunas minjamnya, sebagaimana hasil wawancara
dibawah ini:
87

Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
88
Sumber data: Wawancara dengan Erniwati Sukmawati (Guru MIN Kuala Tungkal) 25
Februari 2017
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a). Tidak bertanya yang lengkap:
“Kapan cairnya itulah Cuma, yang lain tak adelah kayaknya karena
sudah dibaca sudah jelas, orang bank itu nannya ke kitelah ade
pertanyaan dak, kebanyaan tak adelah yang penting lancar, kayak
gitulah kalau ada masalah baru sibuk”.89
b). Tidak menyimak dengan baik ketika penjelasan kontrak dari pihak
bank:
“Mungkin dak paham, waktu dijelaskan apa dak konsen atau dak
merhatiin, kalau pelayannya bagus kita dak tau perbankanni
gimana”.90
c). Ingin cepat cair sehingga tanda tangan saja:
“Kapan cairnya itulah Cuma, yang lain tak adelah kayaknya karena
sudah dibaca sudah jelas, orang bank itu nannya ke kitelah ade
pertanyaan dak, kebanyaan tak adelah yang penting lancar, kayak
gitulah kalau ada masalah baru sibuk”.91
“Kami tak banyak tanya, tanda tangan aja”.92
d). Tidak membaca dan mencari informasi yang jelas sebelum kontrak:
“Kapan cairnya itulah Cuma, yang lain tak adelah kayaknya karena
sudah dibaca sudah jelas, orang bank itu nannya ke kitelah ade
pertanyaan dak, kebanyaan tak adelah yang penting lancar, kayak
gitulah kalau ada masalah baru sibuk”.93

89

Sumber Data: Wawancara dengan Ade Irma Suryani (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat)
5 Maret 2017
90
Sumber Data: Wawancara dengan Dahlia (Kepsek MIN KTL) 1 Maret 2017
91
Sumber Data: Wawancara dengan Ade Irma Suryani (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat)
5 Maret 2017
92
Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Ririn (Guru SMA N 3 KTL) 7 Maret 2017
93
Sumber Data: Wawancara dengan Ade Irma Suryani (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat)
5 Maret 2017
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e). Salinan kontrak tidak diberikan,
“Penjelasan bank, sesuai yang tertera pada saat yang kita tanda
tangani, semua dijelaskan oleh bank, tidak diberikan salinan, tetapi
sebelumnya disuruh baca dan dibawa pulang dan dipelajari,
sebelumnya juga seperti itu, kalau kita sepakat setuju diparaf
dikasih ke bank namun tidak diberikan salinannya”.94
“Salinan tidak diberikan, salinan yang kita minjam yang teken-teken
ape semua, taka de, seingat abang taka de. Cuma tanda terima
berkas ade. Kalau salinan kita minjam perjanjian saat akad orang
syariah bilang, yang megang dio kito dak dikasih nampaknya,
seingatnyo dak ado,”95
f). Hanya tanda terima berkas yang diberikan,
“Tidak dikasih, bukti pengambilan berkas ada,”96
“Salinan tidak diberikan, salinan yang kita minjam yang teken-teken
ape semua, taka de, seingat abang taka de. Cuma tanda terima
berkas ade. Kalau salinan kita minjam perjanjian saat akad orang
syariah bilang, yang megang dio kito dak dikasih nampaknya,
seingatnyo dak ado, Cuma dak taulah, apa sistemnya sudah
berubah.”97
h). Ada kebiasaan pegawai tidak sampai tuntas proses kontraknya
(pindah-pindah bank):
“Pernah ke BRI, terus balik lagi ke BSM, karena liat suku, bunga,
mau memperbesar bunga, terus waktu itu dananyo lagi kurang,
karena nak cepat pergi ke Bank lain, Bank ini dak bisa. Terus balek
lagi ke BSM bisa, pertama minjam di BSM, mau memperbesar
pinjaman, bisa dak naik lagi, dak biso, jadi, liat di BPD terus sama
aja, terus di liat lagi diakkumulasikan,”98

94

Sumber Data: Wawancara dengan Syamsul Huda (Guru MTs N KTL) 10 Maret 2017
Sumber Data: Wawancara dengan Zainudin (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 4 Maret
2017
96
Sumber Data: Wawancara dengan Ririn (Guru SMA N 3 KTL) 7 Maret 2017
97
Sumber Data: Wawancara dengan Zainudin (PNS Pemda Kab. Tanjab Barat) 4 Maret
2017
98
Sumber Data: Wawancara dengan Ririn (Guru SMA N 3 KTL) 7 Maret 2017
95
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Perbedaan kendala pemahaman antara nasabah yang kecewa
dengan nasabah yang masih dalam proses pembiayaan ini terletak
pada pemahaman sistem anuitas (metode pembayaran cicilan pokok
pembiayaan lebih kecil diawal dan membesar diahir sementara cicilan
untung bank besar diawan dan mengecil diahir), pada nasabah yang
dalam proses pembiayaan ini sudah paham mengenai anuitas ini dan
melanjutkan pembiayaan dan tidak memutus kontrak ditengah jalan.

2).Kendala penyelesaian masalah pemahaman kontrak pada nasabah
yang masih dalam proses pembiayaan murabahah
Meskipun ada satu nasabah yang mengaku ada masalah, tetapi
secara umum nasabah yang masih dalam proses pembiayaan ini
mengatakan tidak ada masalah dan bahkan telah ada yang lebih dari
satu kali berkontrak dengan bank tersebut. Jadi tidak ada kendala yang
terungkap dalam penyelesaian masalah pembiayaan disini.

4. Kendala

dan

Upaya

Pemahaman

Nasabah

pada

Kontrak

Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permsalahannya dalam
Perspektif Bank
a. Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dan penyelesaian permasalahannya dalam perspektif bank
1).Kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dalam perspektif bank
a). Nasabah menginginkan cepat cair dan langsung dapat memakai
dananya
“dia itu yang dipikir gimana duit ini bisa cair, saya bisa pakai buat
beli kebun, buat gurusin anak, saya bisa pakai untuk segala macam
dan selesai, sudah nanti kalau saya butuh lagi, saya bisa ngajuin

150

kapan saja, terus dapat duit banyak lagi, itu aja yang dipikirin, mana
ada da pikir gini, ini buat apaan ini-nih”.99
b). Nasabah yang menginkan proses cepat/mudah dan tidak berbelitbelit
“nasabah itu yang punya masalah, dia ngak mau baca asal main
teken aja, nya ngak pengenya taunya cepat cair, dan cepat dapat
duit, disitu letak lemahnyatu disitu”.100

2).Kendala penyelesaian permasalahan pemahaman kontrak pembiayaan
murabahah dalam perspektif bank
a). Nasabah tidak memahami kontrak dengan baik
Nasabah

hanya

mementingkan

dirinya

sendiri:

ketika

membuthkan meminta kemudahan dan kecepatan, ketika ada
masalah menyalahkan bank.
“apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam perspektif
nasabah, nasabah itu yang punya masalah, dia ngak mau baca
asal main teken aja, nya ngak pengenya taunya cepat cair, dan
cepat dapat duit, disitu letak lemahnyatu disitu. Macam, dan
uangnya sudah dia terima sesuai dengan ketentuan yang ada,
kemudian sudah enak-enak makan duit, kemudian giliran kami
yang kenai, kurang ajar, kan gitukan, ngak boleh gitulah, di
bawanya pula kepengadilan, berapa habis duit bank dibikinnya”. 101
b). Kendala penyelesaian permasalahan pembiayaan oleh bank
“kendala dan hambatan yang dihadapi dalam perspektif nasabah,
nasabah itu yang punya masalah, dia ngak mau baca asal main

99

Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
100
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
101
Sumber Data: Wawancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
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teken aja, nya ngak pengenya taunya cepat cair, dan cepat dapat
duit, disitu letak lemahnyatu disitu”.102
c). Nasabah yang emosional saat di klarifikasi bahwa semua sudah
dijelaskan dalam kontrak dan sudah disetujui oleh nasabah sendiri
Jadi kalau nasabah merasa dirugikan dengan akad ini, akan
ditanyakan kembali waktu anda menandatangani akad ini, kenapa
ngak komplain duluan kenapa main tanda tangan, pada saat tanda
tangan berarti sudah setuju, berarti secara hukum anda kalah. Mau
menggugat bagaimanapun anda kalah gitu kan, disini sudah
aturannya seperti itu dan anda setuju, setujunya wujudnya gimana
ya udah tanda tangan tadi. Oh saya kan selama ini sudah
sosialisasi, apanamanya pada saat marketingya BSM datang ke
sekolah-sekolah misalnya kalau pelunasan begini, kok tiba-tiba
beginisih, kan gitu kan. Dimata hukum yang namanya apa
namanya, itu dokumen ini yang dipegang, bukan omongan,
omongan itu susah dipegang. Yang perlu dipegang itu ini, Pada
saat anda teken, apalagi pada saat penandatanganan akad di paraf
perhalaman, kalau dia paraf perhalaman berarti sudah baca
perhalaman, nah selesailah dia disitu, kenaklah dia disitu,
penyelesaian permasalahannya hanya dipengadilan pada saat dia
tidak puas ya seperti itu, tapi belum pernah terjadi yang naik
kepengadilan, jarang-jarang, jarang sekali, terutama pembiayaan
yang sifatnya pembiayaan kecil/konsumer, kalau misalnya kita
melihat dari sisi akad, tadikan kita pembahasan awalnya adalah
akad pembiayaan/ kontrak pembiayaan”.103
b. Upaya Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan murabahah
dan Penyelesaian Permasalahannya dalam Perspektif Bank
1).Upaya pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dalam perspektif bank
a). Melakukan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan (SOP)
“Kalau misalnya apa upaya yang dilakukan oleh bank dalam
pemahaman kontrak, yaitu, kalau dari banknya itu memang akan
menyampaikan hal itu, pernah suatu ketika, pernah saya ceritaya,
suatu ketika ada nasabah menggugat salah satu bank, dia
menyampaikan begini, pak saya ngak ngerti tentang masalah akad
102

Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
103
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
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itu, datang saya cuman disuruh teken-teken, kemudian, ya sudah
saya ngak tau isinya apa, ngak ada penjelasan dari bank, kan
kayak gitu, kemudia saya dusiru teken, kemudian ternyata, isinya
kayak gini, wah saya merasa ditipu, nak kemudian pengadilan
bertanyani kepada bank, gimana ini pada saat akad apa yang anda
lakukan, kami terangkan pak, kami bacakan, dari a sampai z kan
kita bacakan, soal dia ngerti ngak ngerti, bagaimana bu ada
masalah ada pertanyaan, kami sudah tanyakan kembali oke saya
ngak ada masalah, mana yang harus saya teken, dia bilang begitu,
saksi silahkan, saksi ada, dan prosedurnya seperti itu di bank yang
kita lakukan di bank, dan kita ngak akan kalah, kan kita sudah
sampaikan diawal, begini-begini, ada pertanyaan lagi, ada yang
kurang paham, gitu, kalu misalnya apa namanya si penggugat
mengatakan tidak membacakan, tidak kami bacakan, itu sudah
menjadi prosedur bagi kami, ya sudah kami bacakan, dan ini
fotonya pada dia saat tanda tangan akad dan segala macam, dan
uangnya sudah dia terima sesuai dengan ketentuan yang ada,
kemudian sudah enak-enak makan duit, kemudian giliran kami
yang kenai, kurang ajar, kan gitukan, ngak boleh gitulah, di
bawanya pula kepengadilan, berapa habis duit bank dibikinnya”. 104
b). Selalu meminta klarifikasi kepada nasabah sudah jelas/ ada
pertanyaan, dilanjutkan atau tidak:
“kami terangkan pak, kami bacakan, dari a sampai z kan kita
bacakan, soal dia ngerti ngak ngerti, bagaimana bu ada masalah
ada pertanyaan, kami sudah tanyakan kembali oke saya ngak ada
masalah”.105
c). Meminta paraf tanda telah dijelaskan dan telah memahami
“oke saya ngak ada masalah, mana yang harus saya teken, dia
bilang begitu, saksi silahkan, saksi ada, dan prosedurnya seperti itu
di bank yang kita lakukan di bank”.106
d). Sedia setiap saat ketika nasabah ingin bertanya
“ada pertanyaan ngak bu, apalagi , ada yang mau ditanyakan ngak,
mau saya terangkan lagi ini dokumennya apa, apa-apa aja yang
104

Wawancara dengan CBRM
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
106
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
105

153

harus ditanda tangani, saya kasih tau, ini SP3 bu, ini akad, ini
tatuna, ini permohonan perncairan, ini promes, ini SUP, dan lain
segala macam bu, jadi apa yang dia tanda tangani sudah saya
kasih tau ini tujuannya buat ini, kita kasih tau, mudeng ngak
mudenglah dia, sudah di sampaikan”.107
e). Selalu melaksanakan sosialisasi
“Mau menggugat bagaimanapun anda kalah gitu kan, disini sudah
aturannya seperti itu dan anda setuju, setujunya wujudnya gimana
ya udah tanda tangan tadi. Oh saya kan selama ini sudah
sosialisasi, apanamanya pada saat marketingya BSM datang ke
sekolah-sekolah misalnya kalau pelunasan begini, kok tiba-tiba
beginisih, kan gitu kan”.108

2).Upaya penyelesaian permasalahan pemahaman nasabah pada kontrak
pembiayaan oleh pihak bank
a). Upaya telah secara sistematis diatur dalam SOP pembiayaan
sehingga telah diasumsikan pihak bank tidak akan salah dan
merugi
“prosedurnya seperti itu di bank yang kita lakukan di bank, dan kita
ngak akan kalah, kan kita sudah sampaikan diawal, begini-begini,
ada pertanyaan lagi, ada yang kurang paham, gitu, kalu misalnya
apa namanya si penggugat mengatakan tidak membacakan, tidak
kami bacakan, itu sudah menjadi prosedur bagi kami, ya sudah
kami bacakan, dan ini fotonya pada dia saat tanda tangan akad dan
segala macam. Dan memang yang begini tidak rumit, apalagi
pembiayaan konsumer, PNS, betul-betul tidak rumit, dan dia
merasa bukan sesuatu yang berbaya gitu, yang tidak menimbulkan
resiko tinggi, baik itu dari banknya maupun dari si nasabah, dia
ngak ngerasa ini, apa yang dilakukan ini tidak menimbulkan resiko
tinggi dimasa depan, tidak ada resiko tinggginya, nasabah
meninggal ada asuransi, nasabah dipecat ada asuransi, bahkan
macet ya, nasabah ngak bisa bayar, ngak sanggup dia bayar lagi,
kita bisa klaim di asuransi biar dibayarin, jadi asuransi yang
107

Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
108
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
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bayarin, jadi yang jamin membayarkan macet itu perusahaan
asuransi, jadi dia ada kerjasama dengan perusahaan asuransi pak
ya”.109
b). Mengambil tidakan cepat ketika nasabah telah menunggak satu
bulan dan mengancurkan menjual sendiri agunannya agar mereka
tidak merugi:
“Jadi pada saat nasabah mengalami masalah di diberikan pilihan
pertama; kami yangjual kan atau bapak yang jualkan secara
sukarela, dia sudah ngomong baik-baik dengan bank saya ngak
bisa, bisnis saya hancur, bangkrut, saya ngak mau terlilit hutang,
aset saya itu juallah, saya masih ada aset yang rangkak-rangkak
sendiri. Kalau misalnya kami jualpak, target kami Cuma mau
mengembalikan hutang, tapi misalnya bapak jual dewek, bapak
bisa tau, kalau ternyata ada yang mau beli lebih alhamdulillah,
lebihnya untuk bapak, kan gitu, ialah akhirnya dia jual sama dia,
dan dia komunikasi dengan keluarga dan sebagainya, dan ada
yang mau, selamatlah dia, ni bank pelunasan ni duitnya,
sertifikatnya kita kembalikan atas nama dia, dah selesai urusan,
yang kan kalau misalhanya tadi sudah ada duit bank ngak mau tau
lagi kan sudah lunas”.110
c. Aturan sistematis terpotong oleh rekanan/intansi masing-masing
sehingga nasabah tidak menunggak:
“Kalau khusus dinas pendidikan, kerjasama dengan kabupaten,
karena gajinya melalui Kabupaten, kalau instansi lain, ya sesuai
satuan kerjanya kemasing-masing instansinya, yang ada
bendahara pengeluaran gajinya, MoU itu hanya memberikan
payung hukum terhadap bendahara untuk melakukan pemotongan,
hanya itu, kalau misalnya suatu ketika nasabah ngomong sama
bendahara, dia mau bayar dewek, mana bisa kita mau MoU,
kewajiban kami harus memotongkan, pada saat anda mengajukan
formulir itu ada pernyataan tertulis surat permohonan dan kuasa,
anda menyatakan bahwa anda, punya pembiayaan di BSM, dengan
jumlah sekian, dengan jangka waktu sekian, dan memberikan
kuasa bendahara gaji instansi untuk memotong, bapak sudah
memberikan kuasa untuk memotong, bapak ngak bisa lagi, jadi
saya punya kuasa kan gitu, kedudukan saya diatas anda, karena
109

Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
110
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
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anda sudah memberi kuasa, dan itu tidak bisa dijabut, ketika mau
mengajukan permohonan, permohonan itu yang memberikan
rekomendasi siapa, kepala instansi dan bendahara, dia akan
datang ke bendahara, bu saya mau pengajuan tolong
direkomendasikan, kenapa yang tau gaji dia berapa, ya bendahara,
alah gajikamu tinggal sedikit, tolonglah bu, ya tapi ya ini ditutup ya,
kan gitu, ngain lagi nih, pinjem lagi, benar butuh”.111
d). Mengeluarkan nasabah bermasalah dalam pembukuan
“Yang enak diperbankan itu mitigasi resikonya sudah cukup bagus,
sebanarnya setiap permasalahan yang ada itu sudah bisa
diproteksi, dimitagasi, misalnya kalau ada masalahnya gini apa, ya
gini, gini apa ya gini, ada nasabah macet itu, bisa di WO atau
hapus buku, misalnya sudah satu tahun dia ini nunggak ditagihtagih ngak bisa, sedangkan di pembukuan kita gacau dia ni, kita
ada orang yang berutang sama kita nih, piutang yang harus kita
tagihkan gitu, orang ada piutang sama kita, itu harus kita tagih, kan
gitu, membani anggaran, pada saat kita punya laba, itu harus
disisihkan andakan orang ini ngak bisa bayar, jadi laba itu nutupin,
seolah-olah kita mengorbankan laba kita, untuk menutupi untang
orang itu, supaya posisi pembukuan kita itu tetap plus bukan minis,
rugi kita sebenarnyakan, tapi suatu kita misalnya, pembiayaan
bermasalah ini bisa kita selesaikan, ini jadi laba kita jadi nyusut,
contoh orang yang macet tadi entah pergi kemana, udah dalam
pembukuan kita coret, jadi kita sudah tidak mikirin lagi apanamanya
piutang kita sudah ngak usah dipikirin, untang itu sudah ngak
dipikirin, itu aset sudah sama kita loh, jadi ada pembukuan lain
yang kita miliki untuk nasabah-nasabah yang bermasalah, ada difisi
khusus untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, tugas dia
kalau ada jaminan itu, bagaimana caranya dia yang lelang dan
uang itu diitung rata, uangnya dimasukkan kedalam laba dan
masuk kepembukuan, jadi laba-laba yang habis kita tutupin itu kita
tutupi lagi, gitu caranya, kebun, mobil, ada rumah, ada ruko apapun
aset, mobil, itu yang bisa jadi duit, jadi duit, nanti dia dimasukkan
lagi kedalam ke kolom laba, asal, dari mana berasal dari penjual
aset-aset yang dulu, yang dari nasabah bermasalah”.112

111

Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
112
Sumber Data: Wawaancara dengan Indra Prayudha Setiawan (CBRM Bank Syari’ah
Mandiri Kuala Tungkal), 20 April 2017.
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C. Analisis Pembahasan
Pemahaman Nasabah pada Kontrak Pembiayaan murabahah dan
Penyelesaian Permasalahannya
1. Analisis pembahasan dilihat dari latar belakang masalah (Keluhan
Pelanggan/ Nasabah Kecewa) dan nasabah yang tidak kecewa serta
nasabah yang masih dalam proses pembiayaan.
Jika ditarik benang merah dari latang belakang masalah penelitian
ini yakni adanya nasabah yang kecewa pada sistem pembiayaan pada
bank tersebut, maka penulis dapat mengatakan bahwa hal tersebut
dapat terungkap oleh enam orang nasabah yang telah menutup
kontraknya bank tersebut, dimana sampai dengan saat penelitian ini
dilaksanakan masih belum kembali melakukan kerjasama dengan bank
tersebut, tetapi ada sebuah fakta yang harus diungkapkan bahwa pada
nasabah yang telah menutup kontraknya yang kecewa ini sebenarnya
mereka semua adalah nasabah yang telah menutup kontraknya di bank
tersebut diawal-awal pendirian bank tersebut, dimana sistem kontrak
pembiayaannya dilakukan secara kolektif, sehingga informasi mengenai
sistem pembiayaan di bank tersebut belum banyak diketahui halayak
umum atau para nasabah pada saat itu.
Selain dari nasabah yang telah menutup kontraknya dengan
kecewa, tidak dapat dipungkiri adapula nasabah yang telah menutup
kontraknya yang tidak kecewa, namun rata-rata mereka melakukan
pembiayaan sampai dengan selesai, sehingga tidak timbul masalah.
Karena letak permasalahan yang dikeluhkan oleh nasabah yang telah
menutup kontraknya dengan kecewa diatas adalah ketika melakukan
penutupan kontrak sebelum pada waktunya atau diawal-awal masa
kontrak, sehingga dengan sistem pembiayaan anuitas113 yang berlaku
113

Metode anuitas atau efektif, maka pembayaran margin akan turun tiap bulannya
sedangkan angsuran pokok akan naik tiap bulannya sampai jangka waktu yang telah
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pada saat itu, jika terjadi putus kontrak diawal maka para nasabah akan
mendapati cicilan pokok pembiayaan tidak berubah siknifikan, karena
dimasa awal pembiayaan lebih besar cicilan keuntungan bank daripada
cicilan pokok pembiayaan.
Selain dari nasabah yang telah menutup kontraknya dengan tidak
kecewa adapula nasabah yang dalam proses pembiayaan, dimana jika
dilihat dari sudut pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan baik
nasabah yang kecewa atau tidak kecewa dan nasabah yang masih
dalam proses pembiayaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa para
nasabah tersebut secara umum tidak memahi kontrak dengan baik, hal
tersebut

terungkap

pada

kendala-kendala

yang

terjadi

dalam

pemahaman kontrak sebagaimana pembahasan diatas.
Pada nasabah yang telah menutup kontraknya dengan kecewa
mereka mengambil sikap mengeluhkan langsung ketidakpuasan
mereka kepada bank, dan menyampai pengalaman mereka kepada
teman/ kerabat. Keluhan tersebut jika dilihat dari tulisan Mulyadi
Nititusastro114, masuk dalam kategori voice complaint dan private
complaint, namun belum masuk kepada third party complaint/ keranah
hukum/ lembaga swasta/ lembaga konsultan keuangan/ badan
penyelesaian sengketa atau lembaga mediasi lainnya. Meskipun tidak

ditentukan. Dalam Vetihzal Rivai, dkk., Islamic Banking and Finance: dari teori ke praktik
bank dan keuangan syariah sebagai solusi bukan alternatif (Yogyakarta: BPFE, 2013),
hal. 324-325. Menurut Arli Kurnia (konsultan keuangan) Anuitas adalah salah satu dari 5
Hal
Yang
Disembunyikan
Bank
Saat
Akad
Kredit,
https://www.youtube.com/watch?v=RvrVh2nX8as, sebagaimanapula yang dikutip oleh
http://www.abdulrochim.com
114
Mulyadi Nititusastro yang mengutip (Halstead, 2002). Dalam Keluhan pelanggan yang
tidak puas dibedakan dalam tiga model, yaitu voice complaint, private complaint dan third
partycomplaint.Voice complaint adalah keluhan yang disampaikan langsung oleh pembeli
yang tidak puas atas barang dan atau jasa yang telah dibeli kepada penjual. Private
complaint merupakan keluhan yang disampaikan oleh pembeli yang tidak puas atas
barang dan atau jasa yang telah dibeli tersebut kepada dan atau melalui teman/ kerabat.
Third party complaint merupakan tingkat yang paling buruk, yakni keluhan yang
disampaikan oleh pembeli yang tidak puas atas produk yang telah dibeli tersebut kepada
114
penjual melalui lembaga atau organisasi independen.
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku
Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 217-218.
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masuk ranah hukum, justru dalam permasalahan pemahaman nasabah
pada kontrak pembiayaan ini menyebabkan nasabah mengambil
kesimpulan sepihak (kecewa dan pindah ke bank lainya) tanpa ada
penjelasan lembaga independent yang menengahinya, sementara
karena tidak ada lembaga mediasi justru pihak bank tetap dalam posisi
diatas angin, dimana secara defacto nasabah telah menandatangani
seluruh item kontrak pembiayaan, sehingga pihak bank selalu menang
dalam penyelesaian masalah pemahaman kontrak pembiayaan ini.
2. Analisis pembahasan pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahannya dilihat dari sudut
pandang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.
Nasabah berhak mendapatkan menjaminan transparansi produk
dari jasa Bank untuk menghindari kerugian nasabah115 tetapai nasabah
berkewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;116
Sementara pihak bank berhak hak untuk menerima pembayaran,
mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri sepatutnya,

115

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa
Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan
timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan tranksaksi Nasabah yang dilakukan
melalui Bank Syariah dan/atau UUS. Dalam penjelasan Pasal 39 ini dikatakan bahwa,
penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko
kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.
Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan
ketentuan ini.
116
Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban konsumen adalah :
(a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
(b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
(c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
(d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
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dan rehabilitasi nama baik.117 Dan pihak bank selaku produsen
berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan
atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.118
Esensi dari hak nasabah diatas adalah terhindari dari kerugian,
dan kewajiban mengikuti dan mempelajari semua pentunjuk. Secara
umum pihak bank berhak

mendapat perlindungan hukum, dan

berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan serta memberi kompensasi, ganti rugi
117

118

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban
konsumen adalah :
Hak pelaku usaha adalah :
(a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
(b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik;
(c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;
(d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
(e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban pelaku usaha adalah :
(a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
(b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;
(c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
(d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
(e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
(f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
(g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
118
jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
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dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Jika dilihat uraian pembahasan diatas maka penulis dapat
mengatakan bahwa nasabah pada kenyataannya belum mendapatkan
haknya yakni penjelasan yang utuh dari pihak bank, tetapi faktanya
pula nasabah belum menunaikan kewajiban mengenai pemahaman
produk/ dalam hal ini kontrak pembiayaan. Tetapi disisi lain, pihak bank
merasa telah menunaikan kewajibanya dan telah menuntut haknya.
Nasabah yang merasa belum mendapatkan haknya ialah nasabah
yang telah menutup kontraknya dengan kecewa, sementara nasabah
yang tidak kecewa dan dalam proses pembiayaan adalah nasabah
yang tidak merasa dirugikan. Sebagaimana maksud dari undangundang diatas bahwa kerugian nasabah harus dihindarkan oleh bank.
Jika tidak ada kerugian, maka tidak ada masalah yang perlu
diselesaikan meskipun jika dilihat dari sudut teori pemahaman nasabah
sebenarnya tidak ada pemahaman yang sempurna oleh nasabah
sebagaimana pembahasan dalam teori pemahaman dibawah ini.

3. Analisis Pembahasan pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah

dan

penyelesaian

permasalahannya

dalam

teori

pemahaman
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada pemahaman yang sempurna baik itu pada nasabah
yang kecewa, tidak kecewa dan nasabah yang masih dalam proses
pembiayaan.
Yang terjadi pada nasabah yang telah menutup kontraknya
dengan kecewa adalah kekecewaan karena merasa dirugikan atas
ketidak tahuan sistem pembiayaan pada bank tersebut dan masuk
dalam klasifikasi voice complain, dan private complaint tetapi belum
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masuk kepada third partycomplaint.119 Jadi dapat dikatakan bahwa
nasabah yang telah menutup kontraknya dengan kecewa sebelumnya
tidak mengetahui sistem pembiayaan, jika ia mengetahui maka
kekecewaannya tidak terlalu dalam, atau hanya memaklumi bahwa
demikianlah adanya sistem dibank tersebut.
Sebagaimana terjadi pada salah satu nasabah yang telah
menutup kontraknya dengan tidak kecewa, mencoba menerima begitu
saja dengan komentar tidak cenderung negatif dan lebih banyak
menceritakan hal-hal positifinya saja. Meskipun sebenarnya yang
bersangkutan juga tidak memahami kontrak pembiayaan secara baik,
jika dilihat dari teori pemahaman, maka nasabah yang telah menutup
kontraknya dengan tidak kecewa ini termasuk kedalam proses
pemahaman perceptual selection.120 Yakni persepsi yang mencoba
menganggap sesuai motif dan pengalaman mereka.
Sementara pada nasabah yang masih dalam proses pembiayaan
yang

terjadi

adalah

pemahaman

perceptual

organisation,

atau

pemahaman yang teroganisir, faktanya adalah tetaplah jika dianalisa
berdasarkan kendala yang terungkap sebenarnya mereka hanya
mencoba menganggap informasi itu utuh/ pemahaman mereka utuh
meskipun ada objek yang hilang atau tidak lengkap, karena memang
didalam perceptual organisation ada yang disebut proses clause/
119

Mulyadi Nititusastro yang mengutip (Halstead, 2002). Dalam Keluhan pelanggan yang
tidak puas dibedakan dalam tiga model, yaitu voice complaint, private complaint dan third
partycomplaint.Voice complaint adalah keluhan yang disampaikan langsung oleh pembeli
yang tidak puas atas barang dan atau jasa yang telah dibeli kepada penjual. Private
complaint merupakan keluhan yang disampaikan oleh pembeli yang tidak puas atas
barang dan atau jasa yang telah dibeli tersebut kepada dan atau melalui teman/ kerabat.
Third party complaint merupakan tingkat yang paling buruk, yakni keluhan yang
disampaikan oleh pembeli yang tidak puas atas produk yang telah dibeli tersebut kepada
penjual melalui lembaga atau organisasi independen. Mulyadi Nitisusastro, Perilaku
Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 217-218.
120
Pemahaman merupakan proses mengartikan dan menginterpretasikan stimulus.
Dalam proses stimulus tersebut ada proses perceptual organisasion, dan adapula proses
perceptual selection/ Pemahaman selektif/ distorsi selektif adalah kencederungan orang
untuk mengubah informasi atau menafsirkan informasi sesuai dengan sikap,
kepercayaan, motif dan pengalaman mereka. Rini Dwiastuti, dkk., Op.Cit., hal.43-48.
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proses menyimpulkan meskipun ada objek yang hilang atau tidak
lengkap.121
Jika dilihat dari analisa teori pemahaman tersebut maka
selayaknya pihak bank melakukan upaya untuk mencapai pemahaman
nasabah

seminimal mungkin

adalah proses pemahaman

yang

teroganisir/ perceptual organisationi meskipun ada objek yang tidak
sempurna.

4. Analisis pembahasan pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahan dilihat dari tujuan, misi
dan budaya perusahaan (bank tesebut)
Arti penting dari pemahaman nasabah adalah untuk mencapai
tujuan bank, misi serta budaya perusahaan (bank tersebut). Salah satu
tujuan bank tersebut adalah menjalin kemitraan yang berkeadilan, dan
salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan
berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, serta budaya
perusahaan dinataranya humanity (menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
yang religius) dan integrity (menaati kode etik profesi dan berfikir siddiq
(yaitu jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan serta berperilaku
terpuji)).122
Jadi jika mengacu kepada tujuan, misi dan budaya perusahaan
tersebut seharusnya tidak ada nasabah yang kecewakan, karena jika
ada

yang

kecewa

berarti

kemitraannya

belum

berkeadilan

sebagaimana tujuan bank, jika ada nasabah yang kecewa berarti belum
121

Pemahaman merupakan proses mengartikan dan menginterpretasikan stimulus.
Dalam proses stimulus tersebut ada proses perceptual organisasion yang didalamnya
ada proses clause/mengabil kesimpulan yang utuh, walaupun ada objek yang hilang atau
tidak lengkap.. Rini Dwiastuti, dkk., Ilmu Perilaku Konsumen, (Malang: Universitas Brawijaya (Ub
Press), 2012)., hal.43-48.
122
Sumber data: Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal, 20 April 2017.
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mencapai bisa melampau harapan nasabah sebagaimana yang
tertuang didalam misi, jika ada nasabah yang kecewa berarti ada nilainilai religius dan kejujuran yang tak terlaksana sebagaimana budaya
perusahaan.
Tetapi

berdasarkan

ungkapan

pembahasan

diatas

juga

menunjukkan bahwa pada nasabah yang kecewa ini adalah nasabah
yang ada didalam proses awal kerjasama pihak bank, atau masih
dalam proses promosi bank sehingga banyak hal yang belum diketahui
oleh halayak umum khususnya para nasabah bank tersebut waktu itu.
Namun ada fakta lain pula yang harus juga diungkapkan bahwa
nasabah yang kecewa juga disebutkan oleh sistem kerjasama institusi
mereka dengan pihak bank khususnya dalam proses pembayaran gaji,
rata-rata mereka yang kecewa dan tidak kembali itu disebabkan karena
proses pembayaran gaji tidak lagi di bank tersebut. Oleh karena itu
pihak bank harus mengupayakan kerjasama-kerjasama pada setiap
lembaga khususnya pemerintah yang memiliki pengawai sebagaimana
fokus penelitian ini yakni kepada pegawai-pegawai negeri, karena
share porsi pembiayaan mencapai 70% dari seluruh transaksi
perbankan tersebut.123

5. Analisa pembahasan pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahannya dilihat dari standar
layanan bank secara umum
melanjutkan analisa dari sudut tujuan, misi dan budaya bank
diatas, maka pihak bank juga harus melakukan Standar layanan bank
secara umum yakni standar pengetahuan mengenai produk dan jasa

123

Wawancara dengan Indra Prayudha Setiawan Koordinator Marketing KCP. Bank
Syariah Mandiri Kuala Tungkal, tanggal 5 Februari 2016
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perbankan,

standar

komunikasi

penangangan keluhan nasabah.

dengan

nasabah,

standar

124

Standar pengetahui mengenai produk dan jasa perbankan harus
ditingkatkan oleh pihak bank dari waktu kewaktu agar tidak ada lagi
nasabah yang tidak mengenal produk dan jasa bank (pemahaman pada
kontrak pembiayaan). Standar komunikasi dengan nasabah juga harus
ditingkatkan dalam rangka meminimalisir perspepsi negatif nasabah
terhadap komunikasi yang dilakukan oleh bank, karena jika komunikasi
tidak berjalan baik kemungkin yang terjadi adalah keluhan nasabah.
Standar penangan keluhan nasabah juga harus ditingkatkan untuk
menghidari berkembang informasi negatif bank yang dilakukan oleh
nasabah-nasabah yang kecewa.
6. Analisis pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah
dan penyelesaian permasalahannya dalam metode penyelesaian
sengketa perbankan syariah
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan sesuai dengan isi Akad,
dan tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai
berikut: musyawarah, mediasi perbankan; melaui: Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas), atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.125
Jika melihat pembahasa diatas khususnya pada nasabah yang
telah menutup kontraknya dengan kecewa semuanya tidak ada yang
masuk kategori penyelesaian sengketa perbankan diatas, karena
124

Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2014),
hal. 212-213
125
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
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penyelesaian masalah dari pemahaman nasabah pada kontrak
pembiayaan tersebut hanya melalui proses pengaduan keluhan bank
dan berakhir dengan pemutusan kontrak dan bercerita kepada rekan
sejawat

mereka,

dan

tidak

ada

yang

mengadu/

melapor/

mengkonsultasikan masalahannya keranah hukum, semua diselesaikan
dengan cara tidak lagi bekerjasama dengan bank tersebut, sehingga
tidak ada mediasi, yang mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan
informasi yang utuh mengenai sistem pembiayaan perbankan dan tetap
dengan persepsi kekecewaannya dan pula telah mengakibatkan citra
negatif bank. Selayaknya nasabah harus mengadu keranah hukum,
atau lembaga yang dapat memediasi mereka dengan pihak bank.
Sehingga bank tidak pada posisi selalu benar dan nasabah dapat
mengadukan keluh kesahnya dan mendapatkan proses penyelesaian
yang utuh.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah diadakan penelitian dan analisis secara mendalam
terhadap permasalahan dan berdasarkan pada data yang telah
diuraikan pada tesis ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan,
yaitu sebagai berikut :
1. Proses Pembiayaan dalam Perspektif Nasabah dimulai dari Promosi
dan Kerjasama (MoU), hingga Proses Kontrak Pembiayaan dan
penutupannya, semua tahapan tersebut sangat penting diketahui oleh
nasabah pembiayaan.
2. Pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan murabahah pada
nasabah yang telah menutup kontraknya dengan ungkapan kecewa
terjadi keluhan, sedangkan yang tidak kecewa terjadi pemahaman
selektif/ distorsi selectif/ perceptual selection, pada nasabah yang
masih

dalam

proses

pembiayaan

terjadi

pemahaman

clause/

menganggap informasi itu sempurna meskipun ada objek yang
terabaikan. Penyelesaian masalah pemahaman kontrak pembiayaan
pada nasabah yang kececewa yakni tetap kecewa dengan sistem yang
ada dan pindah ke bank lain serta bercerita dengan rekan sejawat
mereka, pada nasabah yang tidak kecewa tidak ada masalah, jadi tidak
ada penyelesaian masalah begitupula dengan nasabah yang masih
dalam proses pembiayaan.
3. Kendala pemahaman kontrak dan penyelesaian masalah pemahaman
kontrak pembiayaan murabahah pada mantan nasabah yang kecewa,
tidak kecewa dan nasabah yang masih dalam proses pembiayaan.
Secara umum kendala yang terjadi pada nasabah dalam
pemahaman kontrak pembiayaan murabahah baik mantan nasabah

167

yang kecewa dan nasabah yang dalam proses pembiayaan yakni tidak
bertanya yang lengkap, tidak menyimak dengan baik ketika penjelasan
kontrak dari pihak bank, ingin cepat cair sehingga tanda tangan saja,
tidak membaca dan mencari informasi yang jelas sebelum kontrak,
Salinan kontrak tidak diberikan, hanya tanda terima berkas yang
diberikan, ada kebiasaan pegawai tidak sampai tuntas proses
kontraknya (pindah-pindah bank): Kendala penyelesaian permasalahan
pemahaman kontrak pembiayaan pada nasabah yang kecewa;
Nasabah menganggap dirinya benar dan tidak salah dan memutuskan
pindah ke bank lain, tidak mengadu keranah hukum, namun bercerita
dengan rekan sejawat. Sedangkan pada nasabah yang tidak kecewa
adalah

pemutusan

kerjasama

institusi

tempatnya

bekerja

dan

menganggap tidak ada persoalan, sedangkan pada nasabah yang
masih dalam proses pembiayaan, yakni tidak ada proses penyelesaian
masalah, hanya nasabah yang kecewa yang ada penyelesaian
masalahnya.
4. Upaya dan kendala pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan
murabahah dan penyelesaian permasalahannya dalam perspektif bank.
Kendala yang ditemui bank dalam pemahaman kontrak adalah
Nasabah menginginkan cepat cair dan langsung dapat memakai
dananya, Nasabah yang menginkan proses cepat/mudah dan tidak
berbelit-belit, Informasi penting bagi nasabah hanya berapa cicilan
bulanan saja, Mengandalkan informasi teman. sedangkan Kendala
penyelesaian permasalahan pemahaman kontrak pembiayaan oleh
bank, yakni nasabah yang emosional saat di klarifikasi bahwa semua
sudah dijelaskan dalam kontrak dan sudah disetujui oleh nasabah
sendiri, Nasabah tidak memahami kontrak dengan baik. Bank telah
berupaya memberikan pemahaman kontrak yakni melaksanakan
Standar Operasional Prosedur Pembiayaan, Selalu meminta klarifikasi
kepada nasabah sudah jelas/ ada, Meminta paraf tanda telah dijelaskan
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dan telah memahami, Sedia setiap saat ketika nasabah ingin bertanya,
Selalu

melakkan

sosialisasi.

Dan

bankpun

telah

berupaya

menyelesaikan masalah dengan cara menguatkan SOP pembiayaan
sehingga telah diasumsikan pihak bank tidak akan salah dan merugi,
Mengambil tidakan cepat ketika nasabah telah menunggak satu bulan
dan mengancurkan menjual sendiri agunannya agar mereka tidak
merugi, Aturan sistematis terpotong oleh rekanan/intansi masingmasing sehingga nasabah tidak menunggak, mengeluarkan nasabah
bermasalah dalam pembukuan.

B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
pada bagian ini disampaikan implikasi yang berhubungan dengan
kajian ini :
1. Proses pembiayaan sangat penting diketahui oleh nasabah seluruh
tahapannya, karena jika ada tahapan yang terlewatkan akan
mempengaruhi

proses

selanjutnya,

khususnya

pemahaman

terhadap kontrak pembiayaan.
2. Tidak ada pemahaman yang sempurna pada nasabah, yang ada
adalah pemahaman clause/ yakni menganggap informasi itu utuh
meskipun ada objek yang dilewatkan. Kekecewaan dapat terjadi
apabila ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak diungkapkan
terutama hal yang dapat merugikan nasabah, dan pada awal
promosi ada banyak hal yang belum dapat terungkap hingga
menyebabkan ada nasabah yang dirugikan. Nasabah yang kecewa
akan bercerita dengan temannya dan dapat mengadu kepada
nasabah lain.
3. Jika nasabah tidak bertanya yang lengkap, tidak menyimak dengan
baik ketika penjelasan kontrak dari pihak bank, ingin cepat cair
sehingga tanda tangan saja, tidak membaca dan mencari informasi
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yang jelas sebelum kontrak, nasabah tidak akan memahami kontrak
dengan baik.
4. Jika salinan kontrak tidak diberikan, hanya tanda terima berkas yang
diberikan, nasabah tidak akan tau secara detail isi kontrak, dan tidak
dapat menelaah dan memperjuangkan hak-haknya apabila ingin
menyampaikan masalahnya.
5. Kebiasaan pegawai tidak sampai tuntas proses kontraknya (pindahpindah bank), menyebabkan terjadinya persoalan pembiayaan (bila
nasabah tidak dapat menerima (tidak sesuai dengan harapannya)).
6. Kebiasaan buka tutup kontrak sebelum kontrak selesai berakibat
buruk untuk nasabah dan citra bank. Penyelesaian yang dilakukan
secara sepihak oleh nasabah dan bank tidak memberikan keadilan
bagi keduabelah pihak.
7. Nasabah yang kecewa dan bercerita dengan temannya dan tidak

bercerita dengan pihak yang berwenang (lembaga peradilan) atau
konsultan/ lembaga arbitrase lainnya menyebabkan terjadinya
berkembangnya informasi negatif terhadap bank dan proses
penyelesaian masalah berjalan tidak seimbang antara nasabah
dengan bank, dan tetaplah pihak bank yang berada pada pihak
yang benar, dan nasabah tetaplah pada posisi yang tidak benar
karena telah menanda tangani kontrak pembiayaan.
8. Selain dari kebiasan putus kontrak ditengah jalan dan tidak

memperhatikan kontrak dengan baik, nasabah menginginkan cepat
cair dan langsung dapat memakai dananya, nasabah yang
menginkan proses cepat/mudah dan tidak berbelit-belit, Informasi
penting

bagi

nasabah

hanya

berapa

cicilan

bulanan

saja,

mengandalkan informasi teman, menjadi sebab permasalahan dan
ketidak pahaman pada kontrak pembiayaan.
9. Jika bank hanya memperhatikan aspek Standar Operasional
Prosedur Pembiayaan, dan tidak fokus menjelaskan aspek-aspek
yang mungkin akan merugikan nasabah (jika putus kontrak ditengah
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jalan),

maka

kemungkinan

akan

terus

ada

masalah

yang

mengkaitkan persoalan kontrak pembiayaan.

C. Rekomendasi
Berdasarkan pada hasil dari penelitian yang peneliti lakukan,
maka berikut ini akan diajukan beberapa pemikiran sebagai masukan
yang diharapkan akan berguna bagi Bank Syari’ah Mandiri cabang
Kuala Tungkal agar tetap bisa mempertahankan nasabah dan bisa
bersaing dengan bank lain, dan kepada para nasabah dan calon
nasabah serta praktisi perbankan dan perekenomian secara umum
terutama dalam persoalan pemahaman nasabah pada kontrak
pembiayaan dan penyelesaian permasalahannya:
1. Pihak bank wajib meningkatkan transparansi produk dan jasanya.
2. Nasabah harus memahami isi perjanjian sebelum melakukan
kesepakatan kontra.
3. Perlunya badan arbitrase dan peran aktif lembaga peradilan atau
lembaga

konsultasi

pembiayaan

serta

lembaga

perlindungan

konsumen.

D. Kata Penutup
Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang
telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-NYA sehinggan penulis
bisa menyelesaikan riset dan menuangkan nya dalam karya ilmiah ini
(tesis). Selanjutnya penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih
kepada

semua

pihak

yang

telah

membantu

penulis

dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini terlebih lagi kepada kedua pembimbing
penulis serta penguji. Hanya doa lah yang dapat penulis panjatkan
semoga segala bantuan yang telah dibberikan mendapat balasan
pahala dari Allah SWT. Selanjutnya, harapan saya kepada semua pihak
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agar dapat memberikan sumbangsih pemikirannya baik berupa kritik
ataupun saran demi kesempurnaan penulisan dan isi dari karya ilmiah
ini. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya
kepada kita semua. Aaminnn ya robbal ‘alamin.
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