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1.1

Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak lepas dari peranan industri

perbankan dan industri jasa keuangan lainnya. Masing - masing industri dituntut
agar mampu memberikan manfaat lebih kepada segenap lapisan masyarakat di
Indonesia dengan meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya.
Industri perbankan Indonesia terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan
syariah.
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 1. Bank syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah2. Jika ditinjau dari fungsinya, bank syariah secara umum memiliki fungsi
serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediary untuk
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan
menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
Saat ini perluasan akses layanan keuangan bank tentu sangat diperlukan
bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau masyarakat berpenghasilan
rendah. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, peranan industri jasa
1
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keuangan khususnya perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian Indonesia antara lain yaitu melaksanakan fungsi intermediasi
dengan menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya ke dalam pembiayaan
produktif kepada masyarakat secara menyeluruh. Semakin banyaknya jumlah
kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa layanan
keuangan bank akan semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti
ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin
memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan3.
Namun terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terbatasnya
ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, antara
lain4:
a. Banyaknya wilayah Indonesia yang belum memiliki jaringan kantor layanan
keuangan karena lokasi yang terpencil;
b. Biaya yang perlu dikeluarkan cukup besar dan/ atau waktu yang lama
dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau lokasi
layanan keuangan;
c. Kompleksitas proses layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;
d. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa
keuangan; dan
e. Masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu
untuk menabung.
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Septi Wulandari, “Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Total Dana Pihak
Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 20112013”, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2014, hlm. 5.
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Pada dasarnya untuk memperluas akses layanan keuangan dibutuhkan
penambahan jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan unit - unit
lainnya. Penambahan kantor baru sudah jelas akan memakan biaya yang tidak
sedikit, sehingga menyebabkan kenaikan biaya operasional. Permaslahan permasalahan tersebut menuntut bank syariah untuk mengembangkan produk dan
jasa layanan keuangan bank yang lebih dinamis dan tidak kaku. Diperlukan
inovasi - inovasi dalam menciptakan produk dan jasa layanan keuangan unggulan
yang mampu menjangkau masyarakat luas.
Jasa layanan keuangan dan inovasi yang diberikan oleh bank syariah harus
sesuai dengan prinsip hukum Islam, tidak semata - mata hanya untuk memperoleh
laba tetapi harus mengedepankan kemaslahatan. Paling tidak ada tiga prinsip
dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional,
terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus dijaga oleh para bankir,
syariah yaitu5 :
1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan
ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank
memiliki hak, kewajiban, beban terhadap risiko dan keuntungan yang
berimbang.
3. Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah
muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

5

Zul Fadly, Lembaga Keuangan Syari’ah, http://zfadly.blogspot.in/2012/05/lembaga-keuangansyariah_09.html?m=1, diakses 18 Maret 2015 pukul 20.15 WIB.
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Realitasnya bank syariah menghadapi beberapa kendala dan kelemahan
yang memang harus diakui perlu pembenahan dan peningkatan baik secara
kualitas maupun secara kuantitas, antara lain :
1. Terbatasnya jaringan kantor layanan, berbeda dengan bank konvensional yang
sudah memiliki modal dan infrastruktur yang lebih baik. Sehingga kompetisi
perebutan pasarnya semakin ketat.
2. Jasa layanan dan inovasi produk, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat
serta mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat
tidak merasa punya perbedaan dengan layanan dari perbankan konvensional.
3. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah
yang menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat
mengenai layanan keuangan syariah.
4. Masih minimnya Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki keterampilan
teknis jasa keuangan syariah.
Tiap - tiap bank syariah memiliki cara tersendiri dalam mengembangkan
dan memperluas jasa layanan keuangannya dengan tujuan untuk meningkatkan
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan meminimalkan biaya operasional,
tetapi tetap berupaya membangun kesejahteraan masyarakat. PT. Bank Jabar
Banten syariah (selanjutnya disebut bank bjb syariah) adalah Bank Umum
Syariah Daerah pertama di Indonesia yang terus berinovasi untuk memperluas
akses layanan keuangan dalam rangka mempercepat pertumbuhan bisnisnya.
Menurut Ali Nuridin selaku Direktur Utama bank bjb syariah, bisnis perbankan
syariah setiap tahunnya terus berkembang. Atas peningkatan bisnis syariah itu,
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bjb syariah berkomitmen tinggi untuk terus memperluas jaringan dan
meningkatkan performa perusahaan6.
Keterbatasan jaringan kantor tidak membuat inovasi bank bjb syariah
terhenti. Pada tahun 2013, bank bjb syariah meluncurkan layanan maslahah paket
3 in 1 yakni Jemput Maslahah, Card Maslahah dan Mobile Maslahah7. Layanan 3
in 1 Maslahah tersebut menggunakan konsep layanan bank tanpa kantor cabang
(branchless banking). Layanan branchless banking ini menjadi peluang bagi bank
bjb syariah untuk meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan
dapat mengefisiensi biaya pendirian kantor baru.
Layanan branchless banking dan keuangan syariah memiliki potensi untuk
bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif
bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi
masyarakat serta

bertujuan

untuk

meningkatkan

kapabilitas

masyarakat.

Sementara prinsip syariah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui
prinsip partnership dan profit sharing. Sejalan dengan hadist yang terdapat dalam
kitab Shahih Muslim, Sahabat Abu Hurairah RA. meriwayatkan sebuah hadist
yang berbunyi8 :

َق ِهّلل ُس َقع ْن ُس ُس ْن َق ًة اِل ْن
 َق َق ْن.اآل َق اِل
ا ُّدل ْن َق َق اِل
َق َق َق ْنا َق ْن ُسل اِلفي َقع ْن اِل

ًة اِل ُس َق اِل ا ُّدل ْن َق ا َق َّف
س َق ِهّلل ُس َقعلَق ْن اِل فاِلي
ٍنا َق َّف
َق ِهّلل ُس اِلفي َقع ْن اِل ْنا َق ْن اِلل

ُس ْن َق
ْنس
ُس اِل
.َق اِل

َقع ُس ْن اِل ٍن
س َق َقعلَقى
َق َّف
اآل
ا ُّدل ْن َق َق اِل

َق ْن َق َّف َق
 َق َق ْن.َق اِل
ُس ِهّلل ُس اِلفي
( سلم

: َق َقا َق ُس اِلو ِهّلل اِل
ُس َق اِل َق ْن اِل ْنا اِل َق
َق َق َق ُس ْنس اِلل ًةا َق َق َق
) – ... َق اِلآل اِل

6

Republika, Bank Jabar Banten Syariah Tingkatkan DPK,
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/14/04/28n4paup-bank-jabar-bantensyariah-tingkatkan-dpk, diakses14 Februari 2015 pukul 05.57 WIB.
7
Komunikasi pribadi dengan Yati Ruchiyati di Bandung, 9 Februari 2015.
8
A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-`Asqalani, Diponegoro, Bandung, 2006,
cet. 27, hlm. 669.
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Artinya : “Rasulullah SAW. bersabda : Barang siapa menghilangkan (memberi
solusi) kesukaran seorang mukmin di dunia maka kelak Allah akan
menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa memberikan
kemudahan bagi orang lainyang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan
memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib)
seorang muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) di dunia dan akhirat,
dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu
saudaranya ...”. (H.R Muslim)
Dengan semakin inklusifnya layanan branchless banking, dipandang dapat
berdampak pada semakin banyakanya pihak yang terlibat dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga kesejahteraan semakin merata dan
akhirnya akan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu melakukan analisis
mengenai signifikansi pengaruh Layanan 3 in 1 Maslahah terhadap pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan efisiensi biaya operasional di bank bjb syariah.
Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Layanan 3 In 1 Maslahah
(Branchless Banking) terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan
Efisiensi Biaya Operasional Bank pada PT. Bank bjb syariah”.
Pemilihan bank bjb syariah sebagai objek penelitian karena bank bjb
syariah merupakan bank syariah pertama yang mengeluarkan layanan branchless
banking sebagai layanan unggulan yang belum dimiliki oleh bank - bank syariah
lainnya. Sedangkan pemilihan rentang jangka waktu pengamatan penelitian
adalah tahun 2011 sampai sekarang karena dalam kurun waktu tersebut bisa
terlihat perbedaan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah biaya
operasional bank bjb syariah antara sebelum dan sesudah mengeluarkan layanan
branchless banking.
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1.2

Rumusan Masalah
Mengacu kepada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Layanan 3 in 1 Maslahah (branchless banking) pada bank bjb
syariah?
2. Bagaimana pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional
bank bjb syariah antara dua tahun sebelum dan setelah mengeluarkan Layanan
3 in 1 Maslahah (branchless banking)?
3. Bagaimana pengaruh Layanan 3 in 1 Maslahah (branchless banking) terhadap
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan efisiensi biaya operasional bank di
bank bjb syariah?

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Layanan 3 in 1 Maslahah (branchless banking) pada bank
bjb syariah.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya
operasional bank bjb syariah antara dua tahun sebelum dan setelah
mengeluarkan Layanan 3 in 1 Maslahah (branchless banking).
3. Untuk mengetahui pengaruh Layanan 3 in 1 Maslahah (branchless banking)
terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan efisiensi biaya
operasional bank di bank bjb syariah.
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1.4

Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pengambil kebijakan (manajemen) bank syariah, diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan produk yang
inovatif dan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan
mengenai pembahasan terkait penelitian.
3. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan selanjutnya diharapkan dapat
menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5

Kerangka Pemikiran
Dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa

huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib,
maka ia wajib diadakan9. Kegiatan ekonomi adalah wajib, saat ini kegiatan
perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan perbankan.
Oleh karena itu, kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas.
Islam adalah agama tolong menolong, bantu membantu dan saling
memperkuat antara satu sama lain. Islam menggalakkan umatnya agar selalu
melepaskan saudaranya yang dalam kesempitan dunia, yang berada dalam
kesusahan hidup dan melindunginya serta memelihara keaibannya. Hal tersebut
secara implisit tertulis dalam Q.S At-Taubah : 71
9

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14-15
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Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.
Sehingga lembaga keuangan perbankan syariah harus mampu memperluas
akses layanan keuangannya. Bank sebagai perusahaan yang terkait dengan
pelayanan harus mampu melayani pelanggannya/ nasabahnya dengan optimal10.
Adapun karakteristik dari layanan adalah11:
1. Layanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya
dengan barang jadi.
2. Layanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh
yang sifatnya adalah tindakan sosial.
3. Produksi dan konsumsi dari layanan tidak dapat dipisahkan secara nyata,
karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang
sama.
Islam pun mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang
dijalankan baik itu berupa barang atau jasa tidak boleh memberikan layanan yang
buruk atau tidak berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah : 267
10

Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, Amzah, Wonosobo, 2013, hlm. 121.
Sutopo dan Adi Suryanto, Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001, hlm.
8.

11
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
Oleh karena itu, dalam perspektif Islam layanan dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan yang dilandasi dengan
nilai - nilai syariah yang pada pelaksanaannya memiliki tujuan sosial dan ibadah
kepada Allah. Pelayanan dapat juga diartikan setiap tindakan membantu, menolong,
memudahkan, menyenangkan dan manfaat bagi orang lain 12. Pada dasarnya sistem

layanan perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip
keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek
kemaslahatan. Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin
dalam nilai - nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu
mikro dan makro. Nilai - nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek
kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah13. Dalam perspektif makro

12

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar – dasar Pemasaran Bank Syariah, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.
212.
13
Zul Fadly, Op.Cit. http://zfadly.blogspot.in/2012/05/lembaga-keuangan-syariah_09.html?m=1
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menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak
memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian14.
Dalam

menciptakan sebuah layanan yang

optimal,

bank syariah

memerlukan inovasi - inovasi yang kreatif. Inovasi adalah kata kunci untuk
sebuah pertumbuhan, perusahaan tanpa inovasi akan menemui titik stagnasi.
Harapan akan pertumbuhan yang berkelanjutan mensyaratkan inovasi yang tiada
henti dalam mencapai mimpi - mimpi pertumbuhan. Oleh karena itu, bank syariah
perlu menciptakan layanan baru, melakukan pengembangan dan penyempurnaan
produk - produk yang telah ada dengan didukung oleh aplikasi Information
Technology (IT) yang optimal untuk mendukung percepatan trend bisnis dan
kenaikan tingkat keuntungan (net income) bank. Tingkat keuntungan yang
dihasilkan oleh bank sangat dipengaruhi oleh faktor - faktor internal yang dapat
dikendalikan (controlable factor). Controlable factor adalah faktor - faktor yang
dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada
whole sale dan retail), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan
atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan
pengendalian biaya - biaya15.
Salah satu indikator peningkatan kinerja bank adalah adanya peningkatan
aset, terutama ditunjang dari aktivitas pembiyaan dan penghimpunan Dana Pihak
Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari
masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting dari kegiatan
operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu
14

Ibid. http://zfadly.blogspot.in/2012/05/lembaga-keuangan-syariah_09.html?m=1
Zainul Arifin, Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah, Pustaka Alvabet Anggota IKAPI,
Jakarta, 2005, hlm. 58.

15
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membiayai operasionalnya dari sumber dana ini16. Pertumbuhan Dana Pihak
Ketiga (DPK) harus tumbuh secara seimbang dengan pertumbuhan pembiayaan.
Keberadaan jaringan kantor sangat penting guna mendukung percepatan
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Saat ini rata - rata pendirian untuk satu
kantor dibutuhkan biaya Rp. 30.000.000,- dan biaya operasional sekurang kurangnya Rp. 10.000.000,- per bulan. Artinya, penambahan jaringan kantor akan
memakan biaya yang besar. Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh
suatu perusahaan dalam rangka menciptakan pendapatan.
Sehingga upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam meningkatkan
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan mengefisiensi biaya operasional bank
yaitu dengan meluncurkan layanan - layanan yang mendukung untuk diperbarui
sesuai dengan kondisi terkini. Selain menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh
masyarakat, bank harus tetap memperhitungkan layanan yang menguntungkan
secara bisnis. Layanan yang dimaksud yaitu layanan bank tanpa kantor cabang
(branchless banking).
Layanan branchless banking adalah kegiatan menyediakan layanan
perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui
jaringan kantor, namun melalui marketing banking dan perlu didukung dengan
penggunaan sarana teknologi informasi17. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih
mudah dalam melakukan transaksi perbankan. Semakin banyak masyarakat yang
menggunakan jasa perbankan maka akan semakin meningkatkan pencapaian Dana
Pihak Ketiga (DPK) oleh bank. Selain itu, layanan branchless banking yang
16

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.
59.
17
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Op. Cit., BAB I Pasal (1).
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merupakan layanan dengan pemanfaatan teknologi membuat bank syariah tidak
perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk pendirian kantor - kantor cabang
bank.
Begitu pula yang dilakukan oleh bank bjb syariah, inovasi yang dibangun
bank bjb syariah dalam mengembangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
dan untuk mengefisiensi biaya operasional bank diantaranya adalah meluncurkan
program - program yang mendukung untuk diperbarui sesuai dengan kondisi
terkini. Dalam hal ini Layanan 3 in 1 Maslahah (branchless banking) bank bjb
syariah dipandang akan menguntungkan bank bjb syariah secara bisnis karena
dapat meningkatkan

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan mengefisiensi biaya

operasional bank.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan skema kerangka
berfikir seperti di bawah ini :

Pertumbuhan
Dana Pihak
Ketiga (DPK)
Konsep
Layanan dalam
Perspektif Islam

Layanan 3 In
1 Maslahah
(Branchless
Banking)
Efisiensi Biaya
Operasional
Bank

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir
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1.6

Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah

yang akan diteliti. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka dapat
dirumuskan dua buah hipotesis sebagai berikut :
1. Ho : Tidak ada perbedaan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) antara
sebelum dan setelah mengeluarkan Layanan 3 In 1 Maslahah (branchless
banking)
Ha : Ada perbedaan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) antara sebelum
dan setelah mengeluarkan Layanan 3 In 1 Maslahah (branchless banking)
2. Ho : Tidak ada perbedaan tingkat biaya operasional bank antara sebelum dan
setelah mengeluarkan Layanan 3 In 1 Maslahah (branchless banking)
Ha : Ada perbedaan tingkat biaya operasional bank antara sebelum dan setelah
mengeluarkan Layanan 3 In 1 Maslahah (branchless banking)

1.7

Metode dan Teknik Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada kinerja Layanan 3 in 1 Maslahah
(branchless banking) yang berupa tabungan dengan akad wadi’ah yad dhamanah
dan memiliki Card Maslahah serta Mobile Maslahah. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menganalisis pertumbuhan DPK dan biaya
operasional bank antara sebelum dan setelah diluncurkan produk Layanan 3 in 1
Maslahah (branchless banking). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan
pengujian hipotesis yang akan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis
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deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai
suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi
pembacanya.

1.7.2 Populasi dan Sampel
Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama
dan menjadi objek inferensi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang
ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi. Sampel
dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan
gejala yang diamati.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan
bank bjb syariah Tahun 2010 - 2015. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil
dengan teknik purposive sampling, yaitu metode dimana pemilihan sampel
dengan kriteria tertentu yang didasarkan pada tujuan penelitian. Kriteria sampel
penelitian ini adalah :
1. Laporan keuangan bulanan bank bjb syariah yang telah dipublikasikan
memalui website Bank Indonesia, website Otoritas Jasa Keuangan dan website
resminya.
2. Laporan keuangan tersebut memuat informasi Dana Pihak Ketiga dan biaya
operasional bank.
Oleh karena itu, Penulis menentukan Laporan keuangan bank bjb syariah
bulan Juni Tahun 2011 sampai bulan Februari Tahun 2015 sebagai sampel.
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1.7.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
yang tidak dapat langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun
dalam bentuk dokumen tertulis18. Penulis melakukan studi pustaka dengan
mengkaji buku - buku literatur, jurnal, makalah, skripsi dan sumber - sumber lain
yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh landasan teoritis secara
komprehensif terkait layanan, branchless banking, DPK dan biaya operasional
bank syariah serta laporan keuangan bank bjb syariah yang telah dipublikasikan
melalui website Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan website resminya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Dokumentasi

Pengumpulan data dan dokumen-dokumen mengenai Layanan 3 in 1 Maslahah
(branchless banking) dari objek penelitian yang dilakukan dengan peninjauan
langsung ke lapangan.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dari
berbagai literatur, catatan - catatan kuliah dan bahan tulisan lainnya yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan tinjauan pustaka
mengenai masalah terkait.
18

V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika untuk Penelitian, Graha Ilmu, Yogyakarta,
2012, hlm. 21.
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1.7.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji dua rata –
rata saling bebas dengan menggunakan Independent-Sample T Test untuk menguji
signifikansi beda rata – rata dua kelompok. Dalam hal ini yaitu sampel Dana
Pihak Ketiga dan biaya operasional bank. Data tersebut diolah dengan
menggunakan program SPSS Statistik uji yang digunakan yaitu :
𝑡=

𝑥1 − 𝑥2
1
1
s 𝑛 +𝑛
1
1

Keterangan :
t

𝑥1 : Rata - rata dari sampel ke 1

: Nilai t yang dihitung

𝑥2 : Rata - rata dari sampel ke 2
n

s : Deviasi standar sampel

: Jumlah sampel
Deviasi standar sampel dapat dirumuskan sebagai berikut19 :

𝑠=

(𝑥𝑖 − 𝑥 )²
(𝑛 − 1)

Keterangan :
s

: Deviasi standar sampel

𝑥 : Rata - rata data sampel

𝑥𝑖

: Data sampel

n : Jumlah sampel

Adapun kriteria uji t adalah sebagai berikut :
Ho diterima jika nilai T hitung < T tabel
Ha diterima jika nilai T hitung ≥ T tabel
Atau,
19

Ibid. hlm. 122
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Ho diterima jika nilai Sig. (Uji T) ≥ alfa (0,05 jika 5%)
Ha diterima jika nilai Sig. (Uji T) < alfa (0,05 jika 5%)

1.8

Sistematika Penulisan
Agar permasalahan penelitian ini dapat dipahami secara sistematis serta

untuk memudahkan pembahasan masalah - masalahnya, maka pembahasannya
dibuat ke dalam lima bab yang masing - masing babnya mengandung beberapa
sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Sistematika penulisan
disusun sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran,
metode dan teknik penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Teori Layanan Syariah, menjelaskan tentang konsep layanan dalam
Islam dan layanan bank tanpa kantor cabang (branchless banking), konsep
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional bank secara umum serta
menjelaskan keterkaitannya.
3. Bab III Layanan 3 In 1 Maslahah dengan Konsep Branchless Banking di PT.
Bank bjb syariah, mendeskripsikan gambaran umum PT. Bank bjb syariah
mencakup sejarah, visi dan misi, struktrur organisasi dan uraian jabatan serta
produk bank bjb syariah, menjelaskan mengenai Layanan 3 in 1 Maslahah
meliputi sistem layanan dan prosedur operasionalnya serta menguraikan
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional bank bjb
syariah periode Juni 2011 sampai dengan Februari 2015.
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4. Bab IV Analisis Pengaruh Layanan 3 In 1 Maslahah (Branchless Banking)
terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Efisiensi Biaya
Operasional Bank pada PT. Bank bjb syariah, menjelaskan tentang kinerja
Layanan 3 in 1 Maslahah berdasarkan analisis statistik serta menjelaskan
tentang signifikansi pengaruh Layanan 3 in 1 Maslahah terhadap pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan efisiensi biaya operasional bank pada bank bjb
syariah yang diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.
5. Bab V Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran.
6. Diakhir penulisan disertakan daftar pustaka dan lampiran.

repository.unisba.ac.id

