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BAB II 

TEORI LAYANAN SYARIAH 

 

2.1 Konsep Layanan dalam Islam 

2.1.1 Dasar Hukum 

Islam memandang pelayanan sebagai suatu kegiatan membantu memenuhi 

kebutuhan orang lain yang pada pelaksanaannya memiliki tujuan sosial dan 

ibadah kepada Allah dengan berlandaskan nilai - nilai syariah. Memberikan 

pelayanan terbaik adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu 

kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam 

Q.S AL-Qashash (28) : 77 

...           ... 

Artinya : “... Dan berbuat baiklah engkau (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah Telah berbuat baik, kepadamu ...” 

Akan tetapi Islam meletakkan batasan-batasan tertentu mengenai hal 

tersebut, Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2 

  ...                       

         

 

Artinya : “… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

 

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling 

tolong-menolong dalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah 
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melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan 

diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu 

boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan 

yang telah ditetapkan. 

Dalam salah satu hadist, Rasulullah SAW. memerintahkan kepada kita agar 

berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau 

menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas 

iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

sahabat Jabir bin Abdillah
20

 : 

هُسمْن ال َّف ساِل - (      ا خ  ى)    آلَق ْن ُس ا َّف ساِل   َق ْن َق ُس
 
Artinya : “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

sesamanya” (H.R Bukhari) 

Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang harus diberikan 

kepada sesama. Rasulullah SAW. bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh 

sahabat Anas bin Malik RA
21

 : 

مْن   ُس ْن اِل ُس  و:   ا   لِهّللم عل     صلى  ا  يِّي  ع  آلاِل    ُس اِل َّف    ى  َق لُس ُس
ااِل َق ْنساِل اِل   ُس اِل ُّد     لًةِهّلل  

 - (      ا خ  ى) 

Artinya : “Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda : Tidak sempurna 

keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama 

muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhari).  

 

Inti hadits ini adalah anjuran untuk memperlakukan orang lain seperti 

memperlakukan diri sendiri.  

                                                             
20Jalalaludin al-Suyuthi, Jami’ al-Masanid al-Marasil, Marja’ Akbar,  Dar al-Fikr 1994, Juz 4 hlm. 

303.  
21Ibu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, Pustaka Azzam, 

Jakarta, 2005, cet. 5, hlm. 95. 
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Terdapat pula kisah mengenai suatu layanan yang dilakukan oleh Rasulullah 

SAW. di sudut pasar Madinah
22

,  kisah tersebut menceritakan bahwa ada seorang 

pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang 

yang mendekatinya, “Jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu 

pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya maka kalian akan 

dipengaruhinya.” Namun, setiap pagi Rasulullah SAW. mendatanginya dengan 

membawakan makanan. Tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah menyuapkan 

makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak 

mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Muhammad, orang yang selalu 

ia caci maki dan sumpah serapahi. Rasulullah SAW. melakukan hal ini setiap hari 

sampai beliau wafat.  

Setelah Rasulullah SAW. wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan 

makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari Abu Bakar ra. 

berkunjung ke rumah anaknya Aisyah, yang merupakan istri Rasulullah. Ia 

bertanya kepada anaknya itu, “Anakku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum 

aku kerjakan?” Aisyah menjawab, “Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli 

sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan 

kecuali satu saja.” “Apakah itu?” tanya Abu Bakar penasaran. Ia kaget karena 

merasa sudah mengetahui bagaimana kebiasaan Rasulullah semasa hidupnya. 

“Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan 

makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana,” kata Aisyah. 

Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan 

                                                             
22

Erma Rahayu, “Tinjauan Islam tentang Nasabah Priority pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Ahmad Yani Bandung”, Skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015, hlm. 25. 
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untuk diberikan kepada pengemis itu. Beliau mendatangi pengemis itu lalu 

memberikan makanan kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si 

pengemis marah dan berteriak “Siapakah kamu?” Abu Bakar menjawab, “Aku 

orang yang biasa.” “Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku,” 

bantah si pengemis buta itu dengan ketus. “Apabila ia datang kepadaku tidak 

susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang 

biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya 

makanan tersebut setelah itu ia berikan padaku.”  

Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya, beliau menangis sambil 

berkata kepada pengemis itu, “Aku memang bukan orang yang biasa datang 

padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah 

tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW.” Seketika itu, pengemis itu kaget. 

Ia pun menangis mendengar penjelasan Abu Bakar, dan kemudian berkata, 

“Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak 

pernah memarahiku sedikitpun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan 

setiap pagi, ia begitu mulia…. ” Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya 

bersyahadat di hadapan Abu Bakar dan saat itu juga ia menjadi Muslim. Kisah 

tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, memberikan layanan haruslah 

dilakukan dengan tulus dan sebaik mungkin. 

Jadi, berdasarkan ayat al-qur’an dan hadist tersebut, Islam telah mengatur 

hal - hal menyangkut layanan dan pelayanan. Dimana pada hakikatnya layanan 

yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya harus mengandung 

manfaat serta bersifat tolong - menolong. Jika seandainya umat Islam menerapkan 
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ajaran-ajaran tersebut, maka bisa dipastikan bahwa umat Islam adalah umat yang 

paling menjunjung tinggi profesionalisme kerja dan pelayanan prima. 

 

2.1.2 Pengertian 

Ada tiga istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan layanan, yaitu 

layanan, melayani dan pelayanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pengertian layanan adalah suatu cara, melayani, cara membantu yang dibutuhkan 

pihak lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa 

yang diperlukan seseorang, dan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan 

orang lain
23

. Sedangkan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah khidmah 

 yang berarti kegiatan, pengabdian, dan pelayanan. Khidmah adalah (آلل  )

pelayanan atau pengabdian seseorang kepada orang lain atau dapat diartikan 

sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk orang lain dengan niat 

yang ikhlas untuk membantu. Dalam hal ini bukan hanya ikhlas, tetapi juga 

profesional. 

Pelayanan juga dapat dikatakan sebagai interaksi antar sesama manusia 

yang dalam Islam interaksi tersebut harus selaras dengan hukum Islam dan 

interaksi tersebut memiliki kandungan nilai-nilai akhlak yang mulia. Maksud dari 

keselarasan hukum adalah setiap interaksi tersebut harus sejalan dengan rule of 

the game syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan kandungan akhlak 

                                                             
23

Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Jakarta, Pusat 

Bahasa, 2008, hlm. 208, artikel “layan, melayani”. 
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adalah bahwa semua interaksi yang mendapat legitimasi hukum Islam pasti 

mempunyai nilai-niai akhlak mulia di dalamnya
24

. 

Dalam proses layanan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu 

penyedia layanan, penerima layanan dan jenis atau bentuk layanan
25

. Penyedia 

layanan dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan suatu layanan tertentu 

baik dalam bentuk barang maupun jasa. Penerima layanan adalah mereka yang 

disebut sebagai konsumen, pelanggan atau nasabah. Sedangkan jenis atau bentuk 

layanan terdiri dari layanan yang berkaitan dengan pemberian jasa - jasa saja, 

layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang - barang saja 

atau layanan yang berkaitan dengan kedua - duanya. 

Selain memberikan pelayanan yang baik, bank syariah pun harus 

menjungjung konsep keadilan dalam pelayanannya. Keadilan memiliki empat 

macam arti, pertama adil berarti sama (al-musawat); kedua adil berarti seimbang 

(al-mizan) keadilan disini semakna dengan kesesuaian (proporsional) dan keadilan 

model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar 

seimbang; ketiga keadilan ialah memelihara hak individu dan memberikannya 

kepada yang berhak, pengertian ini bisa berarti pula menempatkan sesuatu pada 

tempatnya, di samping berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati; 

keempat keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT. yang berarti memelihara 

hak berlanjutnya ekistensi
26

.  

 

                                                             
24

Binroh RS Islam Sultah Hadlirin Jepara, Pelayanan Prima dalam Perspektif Islam, 

https://binrohrsij.wordpress.com/2014/01/11/196/, diakses 25 Maret 2015 pukul 21.15 WIB. 
25M. Nur Rianto Al Arif, op. cit. hlm. 213  
26Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 154  
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Setidaknya ada lima kriteria pokok kualitas pelayanan jasa bank yaitu 

sebagai berikut
27

: 

1. Bentuk fisik (Tangibles), yaitu kemampuan perusahaan (bank) dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pelanggan (nasabah). Penampilan dan 

kemampuan sarana prasarana fisik bank dan lingkungan sekitarnya. Bentuk 

bangunan, tata ruang dan desain interior gedung merupakan bentuk fisik yang 

dapat meyakinkan nasabah.  

2. Kehandalan (Reability), yaitu kemampuan perusahaan (bank) untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks ini, 

Allah juga berfirman dalam Q.S An-Nahl (16) : 91 

                        

                     

 

Artinya : “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat”. 

 

Ayat tersebut menekankan untuk menepati perjanjian yang telah diikrarkan, 

apalagi dengan membawa nama Allah. Selain itu, pegawai bank syariah harus 

memahami apa yang dimaksud dengan bank syariah, produk-produknya, 

melakukan komunikasi efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan 

public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan dalam maupun 

luar perusahaan. 

                                                             
27Herry Ahmad Buchory dan Djaslim Saladin, Dasar-dasar Pemasaran bank, Linda Karya, 

Bandung, 2006, hlm. 110-111  
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3. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu kemampuan bank untuk menolong 

nasabah dan ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik. Daya tanggap 

merupakan bagian dari profesionalitas. Organisasi yang profesional senantiasa 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, memperhatikan harapan 

dan masukan dari pelanggan serta meresponnya dengan cepat dan tepat. Jika 

tidak demikian, berarti manajemen organisasi tersebut telah mendzalimi 

nasabah. Allah melarang setiap muslim untuk berbuat dzalim dalam berserikat/ 

berbisnis sebagaimana termaksud dalam Q.S Shad (38) : 24 

                        

                           

                       

 

Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". 

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. 

 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk berbuat dzalim. 

Selain itu Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk tertib dalam setiap 

urusannya, serta memiliki daya tanggap dan bersungguh-sungguh dalam setiap 

aktifitasnya. 

4. Jaminan (Assurance), yaitu kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan 

rasa percaya para nasabah kepada bank. Proses penyampaian jasa yang baik 

dapat meningkatkan kepercayan pelanggan terhadap organisasi, karena 
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pelanggan akan membandingkan informasi yang dia dapat dengan pengalaman 

setelah menggunakan jasa. Apabila informasi yang didapat berbanding lurus 

dengan pengalaman, maka persepsi positif pelanggan terhadap produk jasa 

tersebut akan semakin bertambah, dan selanjutnya dapat mendorong keputusan 

pelanggan untuk menggunakannya kembali pada masa yang akan datang. 

Bagian lain dari dimensi Assurance adalah sikap pegawai yang ramah dan 

sopan. Hal tersebut dapat menarik perhatian dan membentuk hubungan baik 

antara kedua belah pihak. Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan 

kesopanan dan kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi 

konsumen dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan 

jasa. Berkenaan dengan hal ini, Q.S Ali Imran (3) : 159 menyatakan:  

                            

                            

          

 

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya”. 

 

Maksud dari ayat ini adalah urusan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan 

politik, ekonomi, kemasyarakatan jelas bahwa setiap manusia dituntunkan 

untuk berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila 

berada disampingnya. Perkataan yang baik (sopan) dan lemah lembut (ramah) 
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akan membentuk pola interaksi yang berkualitas. Keberhasilan seseorang 

dalam berinteraksi akan membawa hasil yang saling menguntungkan bagi para 

pihak terkait.  

5. Empaty (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual yang diberikan kepada para nasabah dengan berupa memahami 

keinginan nasabah. Bank syariah harus senatiasa memberikan perhatian khusus 

terhadap masing-masing nasabahnya yang ditunjukkan dengan sikap 

komunikatif yang diiringi kepahaman tentang kebutuhan nasabah.  

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa layanan dalam 

perspektif Islam merupakan serangkaian kegiatan/ aktivitas tidak berwujud yang 

dilakukan oleh pihak penyedia layanan dalam rangka membantu memenuhi 

kebutuhan pihak lain sesuai dengan ajaran - ajaran Islam dengan tujuan beribadah 

kepada Allah serta sesuai dengan etika dan standar pelayanan. Sehingga 

kebutuhan pihak penerima layanan terpenuhi dan tercipta suatu kepuasan. 

 

2.1.3 Prinsip 

Menurut perspektif Islam, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan 

dalam bekerja dan mengelola keuangan termasuk dalam dunia perbankan yaitu
28

: 

1. Niat bekerja adalah untuk beribadah kepada Allah  

2. Kerja adalah amanah untuk memakmurkan alam semesta 

                                                             
28

M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi Islam dan Manajemen, PT. Tiara Wacana Yogya, 

Yogyakarta, 1990.  
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3. Tujuan dan orientasi bekerja adalah sebagai investasi amal saleh untuk 

kebahagiaan hidup di akhirat sekaligus kebahagiaan hidup di dunia terpenuhi 

keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani 

4. Mencari penghasilan yang halal adalah wajib 

5. Bekerja pada bidang-bidang yang baik serta menghindari segala yang 

diharamkan 

6. Menjauhi muamalah yang mengandung unsur Maysir, Gharar, Riba dan Batil 

7. Mengangkat dan memberikan pekerjaan pada ahlinya 

8. Memberikan hak - hak pekerja. Seorang Pengusaha haruslah mengetahui 

bahwa memberikan kepada pekerja akan haknya tanpa dikurangi adalah 

sesuatu yang wajib. 

9. Membelanjakan harta secara adil dan membayar zakat. Jadilah orang yang adil 

dalam membelanjakan harta, tanpa berlebihan dan tidak pula terlalu irit. 

Motivasi, ikhlas dan ibadah merupakan kunci dari pelayanan prima. 

Kaitannya yaitu, seberapa kuat tujuan yang ingin dicapai, motivasi dan usahalah 

yang selanjutnya menentukan. Sebuah kotak mental dalam diri yang memuat 

keteguhan dan komitmen yang akan menolong untuk bergerak dengan pelayanan 

prima untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan bank yang telah ditentukan
29

. 

Layanan yang prima akan membantu usaha sebuah bank memenangkan 

persaingan, atau paling tidak mampu untuk bertahan dari kerasnya kompetisi 

bisnis. 
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Daryanto dan Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, Gava Media, Yogyakarta, 

2014, hlm. 117.  
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Selain hal-hal tersebut, karyawan yang memberikan layanan jasa bank 

syariah harus menteladani sifat - sifat Rasulullah SAW. guna membentuk 

kepercayaan nasabah bahwa bank syariah adalah bank yang sangat berbeda dari 

bank konvesional, poin ini pun menjadi pembeda antara keduanya. Rasulullah 

dikenal memiliki sifat - sifat yang sangat mulia diantaranya
30

: 

1. Shiddiq (benar dan jujur). Jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, 

serta perbuatan berdasarkan ajaram Islam. Jujur pada perusahaan, pada sesama 

karyawan, pada nasabah, dan pada pesaing sekalipun sehingga sebuah bank 

syariah ini benar-benar dijalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan 

kejujuran. 

2. Amanah, artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah 

bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan 

ketentuan. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan 

pelayanan yang optimal kepada nasabah. Sifat amanah ini akan membentuk 

kredibilitas yang tinggi pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan 

peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibiltas 

dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur
31

. 

3. Fathanah, diartikan sebagai kecerdasan atau kebijaksanaan, mengerti, 

memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan 

kewajibannya. Kecerdasan yang dimaksudkan di sini adalah juga kecerdasan 

spiritual dalam memberi makna ibadah terhadap setiap kegiatan, melalui 

langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, memiliki pola pemikiran 
                                                             
30

Hermawan Kartajaya dan Muhamad Syakir Sula, Syariah Marketing, Mizan, Bandung, 2006, 

hlm. 120.  
31Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta, 2002, hlm. 19.  
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tauhid, serta berprinsip hanya karena Allah. Dalam bisnis, implikasi ekonomi 

sifat fathanah adalah bahwa segala aktivitas perbankan harus dengan 

kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal untuk mencapai 

tujuan. Sifat  fathanah  ini juga akan menumbuhkan kreativitas dan kemamuan 

untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. 

4. Tabligh, berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat ini 

akan menyampaikan segala sesuatunya dengan benar (berbobot) dan dengan 

tutur kata yang tepat serta mengajak sekaligus memberikan contoh kepada 

pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Selain itu bisa juga menteladani prinsip pelayanan yang dilakukan oleh 

Rasulullah sebagai berikut
32

: 

1. Melayani itu ibadah dan karenanya harus ada rasa cinta dan semangat yang 

membara di dalam hati pada setiap tindakan pelayanan. 

2. Memberi dahulu lalu akan menerima ROSE (Return on Service Excellent). 

3. Mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti. 

4. Bahagiakan orang lain terlebih dahulu, maka kelak akan menerima 

kebahagiaan melebihi dari apa yang diharapkan. 

5. Menghargai orang lain sebagaimana diri kita ingin dihargai. 

6. Lakukanlah empati yang sangat mendalam dan tumbuhkan sinergi. 
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Dari sinilah, bisnis yang didasarkan dengan nuansa syariah akan bangkit, 

sepanjang sifat-sifat Rasulullah SAW. tadi menjadi sebagian jiwa dalam perilaku 

pebisnisnya. 

 

2.2 Layanan Bank Tanpa Kantor Cabang (Branchless Banking) 

Layanan lembaga keuangan formal seperti perbankan di negara - negara 

berkembang hanya dapat menjangkau sebagian kecil warga negara. Sebagian 

masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah enggan berhubungan dengan 

bank misalnya karena mereka membayangkan mahalnya berurusan dengan bank. 

Sementara bank pun menilai bahwa melayani masyarakat sampai kepada 

masyarakat bawah membutuhkan biaya yang lebih besar. Namun lembaga 

keuangan perbankan memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan sehingga upaya menjangkau masyarakat bawah 

tetap harus dilakukan. Bahkan lembaga konsultan Economic Development Service 

(EDS) menilai lembaga keuangan berperan dalam upaya pengurangan kemiskinan 

di Indonesia.  

Salah satu faktor yang menunjang kegiatan perbankan baik bank syariah 

maupun bank konvensional yaitu adanya Kantor Cabang Bank. Kantor Cabang 

Bank (branch office) adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab 

kepada Kantor Pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat  usaha yang 

permanen dan alamat kantor yang jelas tempat Kantor Cabang tersebut melakukan 

kegiatannya
33

. Peran dari Kantor Cabang yakni sebagai sarana untuk memperluas 
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akses layanan keuangan bank dalam meningkatkan kinerja penghimpunan dan 

penyaluran dana suatu bank. Namun, dalam industri perbankan masa kini, cabang 

bank akan segera menjadi sesuatu yang kuno karena kemajuan teknologi
34

. Pada 

dasarnya pendirian Kantor Cabang mengarah pada satu faktor, yaitu biaya. 

Misalnya, biaya memproses suatu transaksi dengan teller lebih dari dua kali lipat 

biaya memproses suatu transaksi di ATM/ mobile banking
35

.  

Sehingga pada era modern ini, layanan bank tanpa kantor cabang atau 

istilahnya branchless banking makin nyata dibutuhkan. Dengan pemanfaatan 

teknologi canggih sebagai akses nasabah membuat bank - bank tidak perlu lagi 

mengeluarkan investasi besar untuk mendirikan Kantor Cabang. Nasabah bank 

pun, tidak perlu repot - repot datang ke bank untuk menarik uang ataupun 

bertransaksi. Sudah saatnya nasabah dimanjakan dengan layanan perbankan cepat 

dan aman, mulai dari penarikan, menabung, hingga transfer dana ke mana pun 

yang dikehendaki. 

Teknologi pelayanan semacam itulah yang dibutuhkan nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun tanpa harus ke kantor 

bank. Bahkan Luctor Tapiheru selaku Kepala Bank Indonesia (BI) meminta 

perbankan meningkatkan layanan bank tanpa kantor cabang, Ia meyakini 

meningkatnya jumlah orang yang memiliki akses ke perbankan, dapat mendukung 

penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
36

.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu alasan pentingnya 
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implementasi layanan branchless banking adalah masih rendahnya akses 

masyarakat terhadap layanan jasa keuangan bank. Indonesia jika dibandingkan 

dengan negara - negara tetangga masih memiliki persentase akses layanan jasa 

keuangan yang rendah. 

Chairman Sharing Vision Dimitri Mahayana, mengatakan branchless 

banking merupakan salah satu strategi distribusi perbankan yang memberi layanan 

keuangan tanpa bergantung pada keberadaan Kantor Cabang bank
37

. Branchless 

banking merupakan kombinasi antara marketing banking dan mobile banking. 

Marketing banking adalah kegiatan memasarkan produk - produk perbankan 

kepada masyarakat luas. Sedangkan mobile banking adalah akses layanan 

perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Masyarakat yang menggunakan 

branchless banking dapat memanfaatkan teknologi perangkat mobile dimulai dari 

fitur ponsel. Semua teknologi yang dibutuhkan untuk branchless banking sudah 

ada sejak 12 tahun lalu di Indonesia. Kita bisa memakai SMS, aplikasi lewat jalur 

internet, sampai alat Electronic Data Capture (EDC). Komponen penting lainnya 

adalah seorang Marketing bank yang diharuskan pro aktif melakukan jemput bola 

ke rumah masyarakat untuk membantu membuka rekening, transfer dana, setor 

ataupun tarik tabungan.  

Dengan demikian, pelayanan bank syariah terhadap nasabah dapat terlihat 

nyata melalui sarana fasilitas yang dimiliki oleh bank syariah, nasabah dapat 

dengan mudah memperoleh layanan informasi dan mutasi rekening, layanan 

transaksi baik transaksi antar bank yang sama ataupun transaksi antar bank yang 
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berbeda, layanan pengaktifan atau perubahan PIN, layanan autodebet dan layanan 

bill payment bahkan transaksi luar negeri tanpa harus pergi ke kantor bank 

syariah. Hal utama dan mendasar tentu saja tercipta rasa nyaman dan aman karena 

terhindar dari praktik - praktik ribawi. Menabung di bank syariah akan 

membangun secara perlahan - lahan perekonomian bangsa karena masyarakat 

mulai bersama - sama belajar bagaimana melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi 

yang adil dan sama - sama saling menguntungkan dengan menggunakan sistem 

bagi hasil
38

. 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa branchless banking 

adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar 

kantor - kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan 

biaya efektif, efisien dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. 

 

2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan seharinya - harinya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam 

kegiatan penghimpunan dana, bank memiliki beberapa sumber dana. Salah satu 

sumber dana terpenting bank adalah dana yang berasal dari masyarakat luas atau 

biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK (simpanan) adalah dana 

yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS 

berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 
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Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu
39

.  

1. Giro 

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya 

atau dengan perintah pemindahbukuan
40

.  Giro terdiri dari dua jenis yaitu pertama, 

giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan 

bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan 

prinsip mudharabah dan wadi’ah
41

.  

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa giro adalah simpanan dana dari 

pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, maksudnya uang 

yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali - kali dalam sehari 

selama dana yang tersedia masih mencukupi serta memenuhi persyaratan lain 

yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Adapun kaitannya dengan alat 

penarikan berupa cek yaitu merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah 

kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang memegang cek 

tersebut. Sedangkan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank 

untuk pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada 

pihak penerima yang disebutkan namanya baik pada bank yang sama maupun 

pada bank yang lain. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan 

artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilyet giro kepada nasabah 
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penerima bilyet giro. Jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka 

harus melalui proses kliring. 

 

2. Tabungan 

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dengan ketentuan 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro dan atau alat 

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
42

. Tabungan ada dua jenis, yaitu 

pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa 

tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang 

dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadi’ah
43

. 

Ada beberapa alat penarikan tabungan yang dapat digunakan, alat - alat 

yang dimaksud adalah sebagai berikut
44

 : 

a. Buku tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah dimana berisi catatan 

saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan - pembebanan yang 

mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung 

dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut. 

b. Slip penarikan, merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis 

nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik 
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sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku 

tabungan. 

c. Kwitansi, merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang 

fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor 

penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga bisa digunakan 

secara bersamaan dengan buku tabungan. 

d. Kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari 

plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, 

baik di bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM 

ini biasanya tersebar di tempat - tempat yang strategis. 

Dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan Dana Pihak Ketiga 

yang bersifat likuid, artinya dapat diambil sewaktu - waktu ketika nasabah 

membutuhkannya, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah relatif 

kecil. Namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan lebih 

banyak dibandingkan produk penghimpunan dana yang lainnya. Saat ini sudah 

ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara 

tabungan dengan deposito. Tabungan tersebut adalah tabungan berencana dengan 

karakteristik jumlah minimal tertentu hampir sama dengan tabungan biasa, hanya 

saja nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut 

sesuai dengan kemampuan membayarnya serta tidak boleh diambil dalam jangka 

waktu tertentu. Bagi hasil yang ditawarkan biasanya lebih besar dari tabungan 

biasa namun tetap tidak lebih besar dari deposito. Pada tabungan berencana ini 

pula biasanya sudah termasuk asuransi jiwa di dalamnya.    
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3. Deposito  

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan 

dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS)
45

. Deposito terdiri atas dua 

jenis  yaitu pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu 

deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan 

secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah
46

. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa deposito adalah simpanan Dana 

Pihak Ketiga yang mempunyai jumlah minimal tertentu dalam jangka waktu 

tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka 

rekening dalam jumlah minimal tertentu dan jangka waktu tertentu pula sesuai 

dengan kesepakatan. Sehingga nasabah tidak bisa mencairkan dananya sebelum 

jatuh tempo, akan tetapi bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa 

maupun tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh 

nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk 

menyimpan dananya, juga dijadikan sebagai sarana berinvestasi. 

Adapun prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah 

wadi’ah yad dhamanah dan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah yad dhamanah, 

pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga 

ia boleh memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan wadi’ah amanah, pada 
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prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (bank). 

Landasan prinsip wadi’ah adalah dalam Q.S An-Nisaa : 58 

                              

                                

 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

 

Wadi’ah yad dhamanah biasanya diterapkan dalam produk giro, nasabah 

bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang 

dipinjami. Ketentuan umum dari produk ini adalah
47

 : 

a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau 

ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak 

menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik 

dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh 

diperjanjikan di muka. 

b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup ijin 

penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

c. Bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi 

biaya yang benar - benar terjadi. 

                                                             
47Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hlm. 108.  

repository.unisba.ac.id



42 
 

 

 

d. Ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan 

tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.   

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib 

(pengelola). Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola akan dibagi 

hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Berdasarkan kewenangan yang 

diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsinp mudharabah terbagi menjadi dua, 

yaitu mudharabah mutlaqah atau Unrestricted Invesment Account (URIA) dan 

mudharabah muqayyadah atau Restricted Invesment Account (RIA)
48

. 

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa 

pun kepada bank baik mengenai penyaluran maupun penggunaan akad. Bank 

memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana mudharabah mutlaqah ke 

manapun yang diperkirakan menguntungkan. Sedangkan dalam dana mudharabah 

muqayyadah, pemilik dana dapat menetapkan syarat - syarat tertentu yang harus 

dipatuhi oleh bank.  

Prinsip mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk tabungan biasa, 

tabungan berjangka tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti 

tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban dan sebagainya) serta 

deposito berjangka. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna apabila
49

 : 
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a. Shahibul maal (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai 

pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini adalah nasabah 

sebagai shahibul maal. 

b. Mudharib (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola 

atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank 

bertindak sebagai mudharib. 

c. Usaha/ pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada. 

d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan 

dasar nasabah dalam menabung. 

e. Ijab kabul antara pihak shahibul maal dengan mudharib. 

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana biasanya diperlukan akad 

pelengkap seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana. Akad pelengkap ini 

tidak ditujukan untuk mencari keuntungan karena fee-based income yang 

diperoleh kecil, namun tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan proses 

transaksi. Meskipun demikian, dalam hal ini bank diperbolehkan untuk meminta 

pengganti biaya - biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya 

pengganti biaya hanya sekedar untuk menutupi biaya yang benar - benar muncul 

dalam proses transaksi tersebut seperti biaya administrasi atau biaya transaksi. 

Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana 

adalah akad wakalah (perwakilan) yang dalam aplikasi perbankan terjadi apabila 

nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 
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pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer uang
50

. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Q.S Al-Kahfi : 19 

                               

                                     

                               

     

 

Artinya : “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling 

bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: 

sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada 

(disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang 

di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia 

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak setiap orang mempunyai 

kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada 

suatu waktu seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain 

untuk mewakili dirinya. Sehingga dengan kata lain, wakalah berarti penyerahan, 

pendelegasian atau pemberian mandat. 

 

2.4 Biaya Operasional 

Konsep biaya (cost consept) merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda 

(different costs for different purposes)
51

. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan 
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yang akan diambil. Sebuah bank tidak dapat menggunakan satu klasifikasi biaya 

untuk semua keputusan karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. 

Agar dapat memenuhi tujuan itu, bank perlu mengklasifikasikan biaya sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan utama perusahaan (bank) adalah mencapai laba dengan 

menggunakan sumber - sumber ekonomi yang dimilikinya
52

. Oleh karena itu 

setelah tujuan tersebut ditentukan di dalam perencanaan yang berupa anggaran, 

maka harus dianalisa apakah tujuan tersebut dapat dicapai dengan berhasil guna 

dan daya guna. Perencanaan pada dasarnya adalah memilih alternatif - alternatif 

yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta 

sumber - sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan kendala - kendala 

(constrains) yang dihadapi
53

. Secara lebih sempit, perencanaan anggaran biaya 

dapat diartikan sebagai perumusan dari tujuan bank yang ingin dicapai serta 

penentuan cara - cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.  

Secara umum, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk 

suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar 

yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya juga dapat 

diartikan sebagai pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang 

atau jasa
54

. Dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya merupakan kas yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah dengan tujuan 
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Jakarta, 2014, hlm. 17.  
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54R. A. Supriyono, Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan 

Keputusan Buku I Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 185.  

repository.unisba.ac.id



46 
 

 

 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan suatu 

manfaat berupa peningkatan laba di masa mendatang.  

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa biaya bank selalu 

diakui dan dibebankan ke dalam laporan laba rugi. Biaya yang terdapat dalam 

laporan laba rugi bank terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional. 

Biaya operasional (operating expenses) bank adalah semua biaya yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank. Jika diperinci, biaya 

operasional bank terdiri dari
55

 : 

1. Biaya bunga, biaya ini porsinya paling besar dari biaya bank keselulruhan. 

Oleh karena itu, harus diantisipasikan oleh bank pada penutupan tahun buku 

atau pada tanggal laporan. 

2. Biaya valuta asing, yaitu biaya dalam transaksi valuta asing yang biasanya 

muncul dari selisih kurs yang merugi. Munculnya kerugian kurs akan 

dibebankan ke dalam laporan laba rugi. 

3. Biaya operasional lainnya, yaitu biaya - biaya untuk mengolah transaksi. Ciri 

- ciri dari biaya ini diantaranya yaitu, tidak dapat diidentifikasikan secara 

langsung dengan jasa yang dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk 

semua kegiatan bank, menjadi biaya pada periode terjadinya, serta tidak 

memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Contohnya seperti biaya 

kegiatan kantor, biaya gaji karyawan, tunjangan - tunjangan dan lain – lain.  

Sebuah bank harus mampu menggunakan sumber - sumber ekonomi yang 

dimilikinya secara bijaksana, terarah dan terkendalikan dengan efektif dan efisien.  
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Jadi, bank harus membuat perencanaan anggaran biaya dengan mengandung 

aspek
56

 : 

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai. 

2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang 

mungkin dipilih. 

3. Usaha - usaha atau langkah - langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

atas dasar alternatif yang dipilih. 

Kegiatan operasional bank tidak mungkin lepas dari kemajuan teknologi 

dengan sistem yang serba terkomputerisasi. Kemajuan teknologi mengakibatkan 

persaingan antar bank dalam memperluas akses layanan keuangan semakin tajam, 

sehingga dapat menyebabkan biaya pemasaran semakin besar pula. Oleh karena 

itu, supaya dapat menjadi pemimpin pasar (market leader), bank harus mampu 

memadukan keinginan pelanggan seperti kualitas tinggi, harga murah, pelayanan 

cepat dan inovasi sebagai keunggulan kompetitif (competitive advantage). 

Sebagaimana Riwayadi mengutip konsep pemasaran Kotler dan Keller bahwa 

konsep pemasaran menetapkan kunci utama untuk mencapai tujuan perusahaan 

adalah perusahaan harus lebih unggul dari pesaing
57

. 

Bank harus mampu menciptakan produk dengan biaya rendah, waktu proses 

pendek, kualitas bagus dan inovatif. Biaya, waktu dan kualitas adalah tiga sejoli 

yang seiring sejalan. Jika perusahaan (bank) mampu menghasilkan produk dengan 

kualitas tinggi tanpa cacat, maka waktu proses akan lebih pendek dan biaya yang 

diperlukan akan lebih kecil karena tidak ada waktu dan biaya yang habis untuk 
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memperbaiki produk cacat
58

. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya 

operasional bank adalah seluruh biaya dalam satuan harga yang ditanggung/ 

dibayar dan harus dikendalikan seminimal mungkin oleh bank dalam rangka 

menunjang kegiatan operasionalnya tanpa mengurangi kualitas penyediaan dan 

pelayanan jasa.  

 

2.5 Penelitian Sebelumnya  

Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijadikan indikasi tingkat 

kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume 

Dana Pihak Ketiga, mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank 

yang bersangkutan. Sebaliknya bila volume Dana Pihak Ketiga semakin turun 

maka mengindikasikan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat kepada 

bank tersebut
59

. Selanjutnya Septi mengutip pernyataan Lukman bahwa sumber 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang di himpun oleh bank merupakan dana yang 

terbesar yang sangat diandalkan oleh bank (dapat mencapai 80% - 90% dari 

seluruh dana yang dikelola oleh bank)
60

.  

Pentingnya fungsi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai salah satu sumber 

modal, menuntut bank syariah agar memiliki kemampuan dalam menghimpun 

DPKnya. Dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut, terdapat faktor-faktor 

yang dianggap mempengaruhi DPK, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor eksternal merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh 
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suatu unit bisnis, sedangkan faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang 

dipengaruhi oleh manajemen suatu unit bisnis. Faktor internal tersebut berupa 

tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah dan jumlah kantor layanan 

bank syariah yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana telah dikutip oleh Septi, 

Rayner mengungkapkan bahwa Kantor layanan (office channeling) dapat diartikan 

sebagai kantor yang berfungsi menyalurkan atau meneruskan layanan syariah 

kepada masyarakat
61

.  

Dikemukakan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti survey perilaku 

investasi dari kalangan konsumen perbankan yang dilakukan oleh BI tahun 2012 

di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan menyatakan bahwa dalam rangka 

memilih bank syariah, kemudahan akses mencapai 53,5 %, kredibilitas bank 27,4 

%, dan profesionalisme 14 %
62

. Dari survey tersebut kemudahan akses memiliki 

prosentase paling besar, dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses menjadi 

salah satu faktor yang berperan penting bagi bank dalam menghimpun dana. 

Terdapat pula hasil penelitian yang menyatakan pertimbangan deposan dalam 

menyimpan dananya pada bank syariah di Yordania adalah penyediaan layanan 

cepat dan efisien
63

. Hal ini didukung oleh pernyataan Septi yang mengutip dari 

hasil penelitian Zidni bahwa jumlah kantor layanan syariah memiliki pengaruh 

positif dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Negara Indonesia (BNI) 

syariah
64

. Penelitian yang dilakukan oleh Erna juga menyatakan bahwa jumlah 

bagi hasil dan jumlah kantor layanan memiliki pengaruh positif pada jumlah 
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deposito mudharabah bank syariah
65

. Hal ini juga didukung oleh pernyataan 

Baiquni selaku Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Baiquni 

mengatakan untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), dibutuhkan lebih 

banyak jaringan kantor di seluruh Indonesia
66

. Sehingga dengan adanya layanan 

bank tanpa kantor cabang (branchless banking) maka akan membantu bank 

syariah meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Selain itu, layanan bank yang berbasis internet memberikan beberapa 

keuntungan yang lebih besar dibandingkan risikonya. Adapun keuntungan 

tersebut antara lain
67

 : 

1. Business expansion, dahulu sebuah bank harus memiliki sebuah kantor cabang 

untuk beroperasi di tempat tertentu. Usaha ini memerlukan biaya yang tidak 

kecil. Kemudian hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM 

sehingga dia dapat hadir di tempat tersebut. Kemudian ada phone banking yang 

mulai menghilangkan batas fisik dimana nasabah dapat menggunakan telepon 

untuk melakukan aktivitas perbankannya. Sekarang ada Internet Banking yang 

lebih mempermudah lagi karena menghilangkan batas ruang dan waktu. 

Layanan perbankan sebuah bank kecil dapat diakses dari mana saja di seluruh 

Indonesia, dan bahkan dari seluruh dunia.  

2. Revenue and cost improvement, biaya untuk memberikan layanan perbankan 

melalui Internet Banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang. 
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Layanan branchless banking mendatangkan manfaat bagi kedua belah 

pihak. Nasabah diuntungkan melalui kemudahan dan kecepatan transaksi berkat 

tersedianya berbagai pilihan layanan dari bank. Pihak bank pun menuai manfaat 

berupa pertumbuhan transaksi, kemudahan pengembangan jaringan perbankan, 

terdorongnya efisiensi, dan peningkatan loyalitas pelanggan
68

. Hal ini pun 

didukung oleh pernyataan Endra sebagai direksi bank BCA bahwa transaksi di 

cabang, bagi pihak bank, cost-nya paling tinggi
69

. Artinya, selain 

mempermudah nasabah bertransaksi kapan saja, di mana saja, bahkan dengan 

perangkat apa saja, branchless banking juga membantu perbankan mereduksi 

biaya bank. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa layanan bank 

tanpa kantor cabang (branchless banking) erat kaitannya dengan pertumbuhan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan efisiensi biaya operasional bank.
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