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LANDASAN TEORITIS 

 
 
A. Stakeholder 

1. Pengertian Stakeholder Freeman, World Bank (2002) mendefinisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sementara Biset, World Bank (2002) secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasikan dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman, World Bank (2002) yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relative stakeholder terhadap isu.Sementara Grimble dan Wellard mengidentifikasikan stakeholder dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan ISO 26000 social responsibility, stakeholder diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan akan tindakan atau keputusan perusahaan.18 Menurut Wibisono (2007), Stakeholder diartikan sebagai suatu pihak maupun kelompok yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan.Sedangkan menurut Budimanta dkk, (2008) Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik                                                            18Achmad Lamo Said, Corporate Social Responbility dalam Perspektif Governence, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 55.  



  14 secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan.19 Dari pengertian stakeholder diatas dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas dan eksistensi suatu perusahaan.  Berdasarkan kedudukan stakeholder dalam pengelolaan perusahaan, jones (1995) membagi stakeholder ke dalam dua kategori yaitu:20 a. Inside stakeholder Inside stakeholder terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan, dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk ke dalam kategori inside stakeholder adalah pemegang saham (shareholders), para manajer (managers), dan karyawan (work force). 1) Pemegang Saham Pemegang saham (shareholders) adala pemilik perusahaan, apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Untuk perusahaan persekutuan, pemilik perusahaan adalah para sekutu yang melakukan penyetoran modal. Sedangkan bagi perusahaan perorangan, pemilik usahanya adalah pengusaha itu sendiri yang melakukan investasi dengan menanggung seluruh risiko usaha yang dijalankan.                                                            19http://www.akuntansilengkap.com/bisnis/pengertian-stakeholder-teori-analisis-dan-contoh/.Dikutippada15November2017jam21.00. 20Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 51-54. 



  15 2) Para Manajer  Manajer merupakan pekerja perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasi berbagai sumber daya organisasi dan memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. Kontribusi para manajer terhadap perusahaan adalah berupa berbagai kemampuan dan keahlian yang digunakan untuk mengelola perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan dari peluang-peluang usaha meminimalisasi resiko dari berbagai ancaman usaha. 3) Karyawan  Karyawan meliputi seluruh pekerja nonmanajer. Karyawan memiliki serangkaian tugas yang harus dilakukan sesuai dengan uraian jabatan (job description) yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kontribusi karyawan terhadap perusahaan adalah melalui pelaksanaan berbagai tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada mereka, dengan menggunakan berbagai kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Motivasi karyawan untuk melakukan tugas dengan baik memiliki hubungan dengan tingkat imbalan (reward) dan hukuman (punishment) yang digunakan perusahaan untuk memengaruhi kinerja mereka. Karyawan yang merasa bahwa imbalan yang mereka terima tidak sepadan dengan tugas dan kewajiban yang harus mereka lakukan, akan mengurangi kinerja mereka di perusahaan, bahkan mungkin berhenti dari perusahaan  



  16 b. Outside Stakeholders Outside stakeholders yaitu orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori outside stakeholders adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. 1) Pelanggan  Pelanggan merupakan kelompok outside stakeholder yang paling besar jumlanya. Pelanggan bersedia menukar uang yang mereka miliki dengan produk yang dihasilkan perusahaan, selama mereka beranggapan bahwa jumlah uang yang mereka bayarkan untuk membeli produk perusahaan minimal sebanding bahkan lebih kecil dibandingkan dengan manfaat atau kepuasan yang akan mereka terima melalui konsumsi produk perusahaan. 2) Pemasok  Semakin tinggi tingkat persaingan antar industry, semakin penting pula peran pemasok bagi perusahaan. Melalui pasokan input yang bermutu disertai harga yang kompetitif, perusahaan dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing. Hal ini akan meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk perusahaan, sehingga akan turut meningkatkan permintaan perusahaan terhadap bahan baku. 



  17 3) Pemerintah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan berbagai produk perundang-undangan yang baru dan memengaruhi perusahaan. Sebagai contoh, berbagai perubahan peraturan perpajakan yang baru telah memengaruhi besaran pajak penghasilan yang harus disetorkan oleh perusahaan ke Negara. Demikian halnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru yang akan memberi dampak besar bagi perusahaan yang bergerak dalam berbagai industri seperti industri properti, pertambangan, perikanan, dan lain-lain.  4) Para Kreditor  Kreditor menyediakan sumber daya keuangan untuk digunakan di dalam kegiatan perusahaan. Sebagai imbalan terhadap dana yang dipinjamkan ke perusahaan, pihak bank mengharapkan bunga. Kemampuan perusahaan untuk membayar bunga sangat bergantung kepada kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, para kreditor sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan yang sehat dari suatu perusahaan. 5) Serikat Pekerja  Para pekerja bersedia untuk bekerja di perusahaan karena mereka memiliki kepentingan. Misalnya mereka menginginkan gaji dan jenjang karier yang menarik. Di sisi lain, perusahaan juga mempekerjakan para pekerja karena perusahaan memiliki kepentingan, yaitu ingin mendapatkan produktivitas dan loyalitas dari para pekerja dengan biaya yang murah. 



  18 
2.  Pengertian Peran Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.21 Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.  Pengertian peran menurut soerjono soekanto yaitu, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.22 Menurut suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.23 Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat                                                            21 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.  22Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212-213. 23http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html, diakses pada hari senin, 25 juni 2018. 



  19 memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.24 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut. 
3. Stakeholder Bank Syariah Menurut Setiawan (2009),dalam struktur tata kelola perbankan syariah melibatkan lebih banyak pihak dari pada perbankan konvensional, karena perbankan syariah memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki perbankan konvensional.25 
                                                             24Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 7. 25A.B. Setiawan, “Analisis Kesehatan Fiancial dan Kinerja Sosial Bank Syariah di Indonesia”, Tesis, Jakarta: Program Magister Bisnis dan Keuangan Islam Universitas Paramadina, 2009. 
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Gambar II. 1: 

Stakeholder Bank Syariah dalam Perspektif Agency Theory 
 
 

 

Stakeholder Based on: Governance (Law and regulations for Islamic Bank) Law and Regulations Supervisors Employees Explicit and implicit contract Shareholder Depositors Investment Account Holders (restricted and unrestricted) Current Account Holder The Community (Ummah) Ethics and moral obligations  Sumber: Setiawan, 2009 Beragamnya stakeholder bank syariah merupakan karakter khas bank syariah itu sendiri. Hal ini menuntut pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjamin keadilan masing-masing pihak. Islam sangat menekankan perlindungan semua stakeholder dengan adil. Dalam konsep Islam sangat memprioritaskan pada realisasi keadilan dan kewajaran. Dengan ini diharapkan seluruh kepentingan stakeholder dapat terakomodasi dengan adil dan wajar.26 Adapun kepentingan dan harapan dari seluruh stakeholder bank syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:                                                            26Ibid., 

Agent Management of Islamic Bank 

Principals 
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Tabel II. 1: 

Kepentingan dan Harapan Stakeholder Bank Syariah 
 

No. Stakeholder Kepentingan dan Harapan 1 Manajemen - Profitabilitas, likuiditas dan kualitas asset yang baik - Gaji, tunjangan dan fasilitas yang baik 2 Pegawai - Gaji dan tunjangan yang baik - Fasilitas peningkatan kompetensi SDM - Penghargaan atas inovasi dan kreatifitas 3 Pemegang saham - Profitabilitas, likuiditas dan kualitas asset yang baik - Deviden yang baik dan peningkatan harga saham 4 Pemegang investasi 
mudharabah 

- Bagi hasil (profit sharing) yang tinggi - Investas yang aman 5 Pemegang giro wadiah - Fasilitas jasa bank yang baik - Bonus yang memadai 6 Pemerintah - Kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional - Kontribusi pembayaran pajak 7 Masyarakat - Kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk zakat perusahaan, pembiayaan qard, dan peran adukasi publik - Kontribusi dalam pembungan ekonomi berupa dorongan pertumbahan dunia usaha dan realisasi investasi - Kontribusi dalam redistribusi pembangunan ekonomi Sumber: Setiawan, 2009 Dalam penelitian ini, yang akan diteliti yaitu pemerintah, manajemen dan pegawai Bank BNI Syariah, dan masyarakat. 
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B. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Menurut Armstrong dan Baron (1998), menyatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan konstribusi pada ekonomi.27 Kinerja juga merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000), menyatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan padanya.28 Menurut Timotius Duha (2016), kinerja dapat diartikan sebagai cara atau kemampuan individu dalam bekerja untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan ditempatnya bekerja dalam satu paket atau bagian pekerjaan tertentu atau pada suatu periode waktu tertentu.29                                                             27Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Revisi, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.  28Sarinah dan Mardalena, Pengantar Manajemen, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 184.  29Timotius Duha, Op. Cit., hlm. 218.  
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2. Sumber Hukum Kinerja a. Al-Qur’an Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105: 
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Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan”30  b. Hadits Artinya: “Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun 

yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. 

Dan Sesungguhnya Nabi Allah Daud as memakan makanan dari hasil 

usahanya sendiri”31 
3. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan factor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika                                                            30Departeman Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 162. 31HR. Bukhari.  



  24 pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.32 Penilaian kinerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan. Dari hasil penilaian kinerja dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan yang dinilai dari karyawan dan hasilnya oleh manajemen akan dijadikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Penilaian kinerja merupakan alat untuk mengevaluasi kerja karyawan sehingga diketahui seberapa baik karyawan telah bekerja sesuai dengan sasaran dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan serta dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka pada masa yang akan datang.33 Unsur-unsur yang dinilai dari kinerja antara lain : a. Kualitas kerja  b. Kuantitas kerja  c. Kedisiplinan  d. Kreatifitas  e. Inisiatif  f. Kerjasama  g. Kepemimpinan  h. Kecakapan  i. Kepribadian                                                            32Henni Indrayani, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia Terintergrasi, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hlm. 97. 33Ibid., 



  25 j. Tanggung jawab34  Kegunaan penilaian kinerja karyawan antara lain:35 a. Peningkatan prestasi kerja  Membantu manajemer untuk menetapkan cara-cara agar karyawan dapat bekerja lebih baik dan bagi karyawan dapat memperbaikai kinerja mereka untuk masa yang akan datang. b. Kesempatan kerja yang adil  Dengan kinerja akan menjamin keputusan-keputusan penempatan karyawan dalam menduduki posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuan karyawan secara adil. c. Kebutuhan pelatihan Dapat menentukan kebutuhan akan pelatihan karyawan dilihat dari rendahnya kinerja karyawan yang diperoleh dari penilaian kinerja. d. Penyesuaian kompensasi  Melalui penilaian kinerja dapat diambil keputusan tentang kompensasi seperti kenaikan gaji/upah, bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. e. Keputusan promosi, mutasi dan demosi  Penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang karyawan yang dapat dipromosikan. f. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan                                                            34Ibid., 35Ibid., hlm. 98 



  26 Hasil dari penilaian kinerja dapat membantu manajer dalam mendiagnosis kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan.  g. Menentukan perencanaan dan pengembangan karir Melalui penilaian kinerja dapat mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada karyawan dalam perencanaan karir. Ada dua metode yang dipakai untuk mengukur kinerja karyawan yaitu:36 a. Metode tradisional Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai kinerja karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang termasuk ke dalam metode tradisional adalah : 1) Rating scale  Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik. 2) Employee comparation Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari:  a) Alternation ranking  Alternation ranking yaitu metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat (ranking) pegawai dimulai dari yang                                                            36Ibid., hlm. 99-100.  



  27 terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. b) Paired comparation Paired comparation yaitu metode penilaian dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang diambil. Metode ini digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif sedikit. c) Porced comparation (grading) Metode ini sama dengan paired comparation, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif banyak. Kinerja karyawan dibandingkan dengan rumusan untuk setiap golongan dan karyawan tersebut diberi golongan mutu yang sesuai dengan prestasinya. 3) Check list Metode ini hanya memberikan masukan/informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia. Metode checklist merupakan daftar periksa yang dilakukan oleh penilai berupa daftar pertanyaan yang telah dideskripsikan terlebih dahulu dan nilai dari setiap pertanyaan diberi bobot. Dengan pemberian bobot penilai dapat menentukan total skor dari karyawan. 4) Free from essay 



  28 Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang/karyawan/pegawai yang sedang dinilainya. 5) Critical incident Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. b. Metode Modern Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai kinerja. Yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah:  1) Assesment centre Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bias dari luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan dari dalam. 2) Management By Objective (MBO) Dalam metode ini pegawai langsung diikut sertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan.  



  29 MBO merupakan metode penilaian kinerja pada masa yang akan datang. Penyelia bersama-sama karyawan menentukan tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang akan datang. Dan penilaian terhadap pelaksanaan secara bersama pula. 3) Human asset accounting Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variable-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank adalah sebagai berikut:37 a. Controlable Factors (faktor-faktor yang dapat dikendalikan) 

Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada wholesale dan retail), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. b. Uncontrolable Factors (faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan) 
Uncontrol factorsatau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara                                                            37Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. 7, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 70-71.  



  30 umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun flesibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.  Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu return of assets (ROA) dan return on equity (ROE). ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva 
(average assets). ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih(net income) dengan rata-rata modal (average equity) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.38 Selain itu, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:39 a. Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilak para karyawannya dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.40                                                            38Ibid., hlm. 71.  39Suprihati, Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan 

Sari Jati di Srage, Jurnal Paradigma Vol. 12, (Surakarta: STIE AAS SURAKARTA, 2014), hlm. 96-99. 40 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PR. Eresco, 2003), hlm. 25. 



  31 Pendidikan dan pelatihan merupakan hubungan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kerja secara menyeluruh dan juga suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Pendidikan dan pelatihan “suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang”.41 Pelatihan biasanya terfokus pada penyediaan bagi para karyawan keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan-kelemahan dalam kinerja yang dapat langsung terpakai pada pekerjaan. Melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan yang didudukinya sekarang. b. Motivasi Kerja  Motif atau dalam bahasa asing disebut motive adalah sesuatu seperti kebutuhan atau keinginan yang mendorong atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerak.42 Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar.43 Motivasi                                                            41Ahmad S Ruky, SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 228.  42 Suparmi Pramudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: Bina, 2000), hlm.37. 43Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Yang Kompetitif, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm.87. 



  32 individu muncul dari dalam individu itu sendiri atau disebut motivasi 
intrinsic dan dapat pula berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik.  Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahannya, agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.44 c. Insentif  Insentif merupakan perangsang atau daya tarik yang sengaja diberikan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan dengan tujuan ikut membangun, memelihara dan memperkuat harapan-harapan manajer dan karyawan agar dalam diri mereka timbul semangat kerja yang lebih besar untuk berpartisipasi bagi perusahaan dalam hal peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian insentif akan merangsang peningkatan prestasi kerja karyawan, hal ini berarti sangat mendukung pencapaian tujuan perusahaan akhirnya insentif akan membawa manfaat bagi kedua pihak                                                            44Hasibuan SP Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2000), hlm.142. 



  33 yaitu bagi karyawan akan meningkatkan prestasi kerja yang berarti peningkatan penghasilan. d. Lingkungan Kerja  Kartono membagi lingkungan kedalam kedua kelompok yaitu kondisi-kondisi material dan kondisi-kondisi psikis.45 Dalam batasan tersebut terlihat bahwa lingkungan kerja bukan hanya menyangkut lingkungan fisik tempat bekerja saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek fisik dan psikis yang ditimbulkan oleh lingkungan fisik maupun pekerjaan itu sendiri, akan membentuk karyawan terhadap lingkungan kerja.  
C. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah Bank syari’ah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuagan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari’ah dalam versi bank syari’ah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.46 Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau                                                            45 Kartini Kartono, Lingkungan Kerja, (Jakarta: CV. Rajawali, 2001), hlm.7. 46Zainduddin Ali, Op.Cit., hlm. 1. 



  34 membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang telah diperjanjikan.47 Di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.48 Menurut ensiklopedi Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.49 Secara umum bank syariah dapat dipahami adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan serta memberikan pelayanan lainnya didasarkan atas prinsip syariah. 
2. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah a. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke                                                            47Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29. 48Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 16. 49Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, 
Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5. 



  35 Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.50 Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.51 Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, merekamengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis                                                            50Otoritas Jasa Keuangan, “Sejarah Perbankan Syariah” dikutip dari www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx, pada hari Kamis, 9 November 2017. 51Ibid., 



  36 bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.52 Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.53   b. Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, sarraf, dan zihbiz.  Aktivitas ekonomi ini merupakan                                                            52Ibid., 53Ibid., 



  37 cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang 
(money changer).54 Istilah Jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnnya dipinjam dari bahasa Persia, 
kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.55 Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M).  Pada saat itu hampir setiap 
wazir (menteri) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.56 Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut.  Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagi orang                                                            54Ibid., 55Ibid., 56Ibid., 



  38 pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).57 c. Praktik Perbankan di Eropa Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang.  Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.58 Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami 
renaissance,  bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa eroopa. Akibatnya, institusi-                                                           57Ibid., 58Ibid., 



  39 institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.59 Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.60 d. Perbankan Syariah Modern Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram.  Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank  Islam tersebut akan membiayai operasinya.61 Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil.  Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan,                                                            59Ibid., 60Ibid., 61Ibid., 



  40 yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). 62 Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.  Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini  dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr 

Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibankitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Naseer 

Social Bank. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh Mit Ghamr.63 Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba                                                            62Ibid., 63Ibid., 



  41 yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.64 Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.65 Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.66 Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam.67 Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari                                                            64Ibid., 65Ibid., 66Ibid., 67Ibid., 



  42 berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.68 Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.Akhirnya terbentuklah Islamic Development 

Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negera Islam pendiri.  Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.69                                                            68Ibid., 69Ibid., 



  43 Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.70 Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat,  seperti Denmark, Inggris, Australia  yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (Islamic Financial hub) untuk membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.71 e. Perbankan Syariah di Indonesia Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.  Pada tahun 1983 tersebut pemerintah                                                            70Ibid., 71Ibid., 



  44 Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.72 Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan).  Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.73 Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.  Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).74 Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan                                                            72Ibid., 73Ibid., 74Ibid., 



  45 diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.75 Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.76 Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincianlandasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.77 Pada tahun 1998, pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank                                                            75Ibid., 76Ibid., 77Ibid., 



  46 Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.78 Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.  Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).79 Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan                                                            78Ibid., 79Ibid., 



  47 infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.  Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.80 Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014.  Roadmap ini diharapkan menjadi  panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.81 
3. Fungsi Bank Syariah Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, diantara fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi,                                                            80Ibid., 81Ibid., 



  48 menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.82 a. Penghimpun dana masyarakat  Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dengan kegiatan penghimpun dana ini pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, dan masyarakat dapat menyimpan uangnya pada bank tersebut dengan perasaan aman dibandingkan menyimpan uang dirumah. Selain itu dengan menyimpan uang di bank, masyarakat juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang diinvestasikan                                                            82Ismail, Op.Cit., hlm. 39. 



  49 yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. Return merupakan imbalan yang akan diterima masyarakat atau nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus apabila dananya dititipkan dengan menggunakan akad al-Wadiah. Dan bagi hasil apabila dana yang diinvestasikan menggunakan akad al-Mudharabah. b. Penyaluran dana kepada masyarakat  Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah apabila dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil. 



  50 Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat di samping merupakan aktifitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang ideal. Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana masyarakat/nasabah investor harus segera disalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan. c. Pelayanan jasa bank Di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga berfungsi memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa 



  51 yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang dalam perbankan disebut fee based income. 

4. Produk Bank Syariah a. Produk bank syariah di bidang penghimpun dana masyarakat Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara tidak langsung dari pengertian ini minimal ada dua macam kegiatan dalam perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.83 Dalam proses menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada prinsipnya hamper sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Letak perbedaan antara keduanya yaitu dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme                                                            83Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 77. 



  52 bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian, produk penghimpunan dana (funding) yang ada dalam sistem perbankan syariah diantaranya terdiri dari 1. Giro: Giro Wadiah dan Giro Mudharabah. 2. Tabungan: Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah. 3. Deposito: Deposito Mudharabah. Untuk lebih jelas maka akan diuraikan di bawah ini. 1) Giro  Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, maksudnya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Mengenai pengertian giro  juga dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni simpanan berdasarkan akad wadiah 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. Simpanan dalam bentuk giro ini terbagi dalam bentuk dua akad, yaitu berbentuk Wadiah dan Mudharabah: a) Wadi’ah Al-Wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadiah: Wadi’ah yad al-amanah dan wadi’ah yad adh-

dhamanah. Wadiah yad amanah adalah titipan (wadi’ah) di mana 



  53 barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Sedangkan wadiah yad dhamanah adalah (wadi’ah) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, dan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. b) Mudharabah Adapun yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Giro mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perberdaan utama diantara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya.84 2) Tabungan                                                             84Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 294. 



  54 Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakatai, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnyayang dipersamakan dengan itu.85 Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menerapkan dua macam bentuk akad dalam tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah: a) Wadi’ah Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang mesti dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak                                                            85Khotibul Umam, Op.Cit., hlm. 88.  



  55 sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. 
b) Mudharabah Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Tabungan mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan antara keduanya adalah ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Bank syariah dalam hal ini mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkan dengan pihak lain. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 3) Deposito Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dalam menerapkan akadnya deposito menggunakan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah disyaratkan terhadap deposito tersebut adanya tenggang waktu. Tenggang waktu merupakan salah satu dari sifat deposito, 



  56 bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.86 Berkaitan dengan deposito, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dalam mengembangkan usaha dan pengelolaan dana mudharabah, bank syariah memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.87 
5. Prinsip Syari’ah dalam Perbankan Istilah prinsip syari’ah terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Ataas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni bahwa prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain: a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) c. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) d. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wan iqtina).88                                                            86Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 157. 87Adiwarman Karim, Op.Cit., hlm. 303.  88Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi dan Konversi, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 37-38. Lihat juga di Otoritas Jasa Keuangan dalam http://www.ojk.co.id. 



  57 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menyebutkan bahwa prinsip syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari’ah. Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).89 Adapun peraturan yang baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pasal 1 angka 7 Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menyebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiata perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.90 Sebagaimana dikemukakan di awal, bahwa pengertian prinsip syari’ah dalam peraturan perundang-udangan pertama kali dikemukakan melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinytakan sesuai dengan syari’ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan                                                            89Ibid., hlm. 38. 90Otoritas Jasa Keuangan, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah” dikutip dari http://www.ojk.co.id, pada hari Kamis, 9 November 2017. 



  58 berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan tentang barang modal berdasarkan prisip sewa menyewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pillihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.91 Pengertian prinsip syariah juga tertuang dalam pasal 1 angka 12 No. 21 Tahun 2008 yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari’ah. Berdasarkan ketentuan ini, maka apa itu prinsip syarian dan impelementasinya dalam praktik perbankan terkait dengan rukun dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan Perbankan Syari’ah.92 Ketentuan tentang produk-produk perbankan syariah dan akad yang mendasarinya yang tertuang dala fatwa DSN-MUI dalam praktiknya menjadi muatan dalam berbagai PBI yang mengatur perbankan syari’ah. PBI dimaksud antara lain PBI No. 7/45/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiata Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah, sebagaimana telah dicabut berlakunya dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah dalam Kegiatan Pemnghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah dan kemudian diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.93                                                            91Ibid., hlm. 52. 92Ibid., hlm. 53.  93Ibid.,  



  59 Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syari’ah menganut beberapa prinsip seperti prinsip keadilan, kesejahteraan dan prinsip ketentraman. Dengan sistem operasional yang berdasarkan profit an loss-sharing system, bank syari’ah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan nampak jelas bahwa sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.94 a. Prinsip Keadilan Keadilan praktek bank syari’ah diterapkan melalui beberapa instrumen. Muhammad, mengemukakan tiga instrumen utama keadilan dalam praktek bank syari’ah yaitu seperti zakat, bagi hasil dan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pembiayaan. 1) Instrumen Zakat Salah satu aspek penting yang mengakomodasi kepentingan umat dan kesejahteraannya yang mendapat perhatian serius dari bank syari’ah adalah aspek molisasi dana zakat. Dana zakat utama bersumber dari nasabah dan income yang diperoleh bank sendiri sebesar 2,5% serta masyarakat luas yang memiliki kepedulian sosial ekonomi terhadap orang lain. Zakat dalam konteks praktek bank syari’ah dipahami sebagaimana lazimnya dalam fiqih Islam, yaitu infak, memberikan, mengeluarkan atau membelanjakan sebagian dari harta benda yang dimiliki seseorang untuk tujuan kebaikan, pembangunan fasilitas sosial                                                            94Muhammad, Lembaga Ekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 12.  



  60 (umum) dan dinafkahkan untuk membantu kebutuhan dan keperluan ekonomi kelomok-kelompok tertentu. Prinsip keadilan dalam zakat mengandung arti bahwa zakat merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai  sumbangan wajib biasa yang dikenakan pada berbagai jenis pendapatan seperti hasil bui dan sebagainya.95 2) Sistem bagi hasil Sistem bagi hasil merupakan instrumen utama. Instrumen ini merupakan kebalikan dari instrumen bunga yang banyak disoroti sebagai bentuk ketidakadilan dalam praktik ekonomi dan perbankan konvensional. Bagi hasil yang sesuai dengan tujuan syari’ah merupakan karakteristik utama yang membedakan antara bank syari’ah dari bank konvensional. Sistem bagi hasil sistem ekonomi dan bank syari’ah diyakini memenuhi cita rasa dan standar keadilan dalam Islam. Hal ini tercermin dari ajaran Islam yang menghendaki kerjasama.96 3) Kesamaan kesempatan Untuk mengakomodasi kepntingan pihak-pihak yang memiliki bakat enterpreneur skill dan kendala modal bank syari’ah memiliki stok tertetu, terutama modal yang dihimpun dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang kemudian dikemas dalam bentuk produk qardhul hasan, pinjaman kebaikan yang bisa disalurkan kepada mereka.                                                            95Ibid., hlm. 12-13.  96Ibid., hlm. 13-14.  



  61 Dengan skim ini bank syari’ah memberikan peluang kepada masyakara untuk menggali kreativitas dan kinerja yang tinggi dengan memanfaatkan modal yang ada untuk membangun roda ekonominya. Dengan aplikasi skim ini, kelompok ekonomi lemah yang selama ini tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal merasa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses modal pembiayaan dari bank syari’ah. Dengan memberikan kesempatan yang sama antara satu dengan lain nasabah, bank syari’ah menempatkan eksistensi dirinya sebagai tonggak utama penyangga nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban serta mengedepankan prinsip-prinsip etika syari’at Islam dalam aspek muaalah iqtishady.97 b. Prinsip Kesejahteraan Bank syari’ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syari’ah mensyaratkan adanya kemitraan sharing the profit and risk secara bersama-sama. Konsep syari’ah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian.                                                            97Ibid., hlm. 16-18.  



  62 Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu dan amanah. Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa menghasilkan kualitas terbaik.98 
c. Prinsip Ketentraman Menurut falsafah Al-Qur’an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhir yaitu pencapaian falah. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral. Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syari’ah adalah menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi (material dan spritual) masyarakat agar mencapai falah. Karena itu produk-produk bank syari’ah harus sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam. Ada empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam yaitu: 1) Tidak adanya unsur riba 2) Terhindar dari aktivitas yang melibatkan spekulasi (gharar) 3) Penerapan zakat harta 4) Tidak memproduksi produk-produk atau jasa yang bertentangan dengan nilai Islam Dengan mengetahui dan memahami karakteristik tersebut, maka kehadiran bank syari’ah diharapkan dapat melakukan proses transformasi                                                            98Ibid., hlm. 18.  



  63 kehidupan sosial ekonomi masyarakat (nasabah) ke arah kehidupan yang harmonis, seimbang antara kebutuhan material dan spritual, sehingga melahirkan ketentraman lahir maupun batin.99  
D. Penelitian Relevan Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas antara lain: 

Pertama, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia yang dilakukan oleh Drama Panca Putra, dkk (2014) dengan judul: “Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Perikanan Udang Skala Kecil di Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah”. Hasi analisis menunjukkan bahwa pemerintah, nelayan, dan swasta mempunyai peran yang positif dalam mendukung pengelolaan perikanan udang skala kecil di perairan Kabupaten Cilacap dengan nilai EE masing-masing 0,484, 6,873 dan 2,622, namun pihak swasta yang terbukti memiliki peran secara nyata terhadap pengelolaan perikanan udang (P < 0,05).100 
Kedua,Jurnal Administrasi Publik (JAP) yang dilakukan oleh Tutik, dkk (2014) dengan judul: “Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi Pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder telah menjalankan perannya dengan baik. Peran tersebut menimbulkan adanya                                                            99Ibid., hlm. 18-19.  100Drama Panca Putra, dkk, “Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Perikanan Udang Skala Kecil di Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah”, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, Vol. 20, No. 3, 2014.  



  64 koordinasi dan pengawasan antara Tim Teknis dari Dinar Perkebunan Kabupaten Magetan dan Pabrik Gula Redjosarie, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sari Madu, dan petani tebu/kelompok tani.101 
Ketiga, Tesis yang dilakukan oleh Agus Hidayatullah (2003) dengan judul: “Analisis Peran Stakeholders Dalam Perencanaan MPBM di Kota Mataram”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terjadi dominasi kelibatan pemerintah dalam model perencanaan MPBM, (2) factor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan stakeholder dalam model perencanaan MPBM adalah faktor internal masyarakat, factor internal pemerintah kota dan factor strategi pelaksanaan MPBM, (3) tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan model MPBM tahun 2003 ini termasuk pada tingkatan legalitas dimana telah terjadi pemberian kesempatan pada stakeholder untuk berpartisipasi menyampaikan usulan, saran dan protesnya terhadap rencana yang akan diimplementasikan tetapi keputusan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan, (4) peran stakeholder dalam pelaksanaan model perancanaan MPBM masih didominasi oleh pemerintah yang disebabkan diantaranya karena mekanisme penghadiran wakil stakeholder yang belum optimal.102                                                            101Tutik, dkk, “Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 823. 102Agus Hidayatullah, “Analisis Peran Stakeholders dalam Model Perencanaan MPBM di Kota Mataram, Tesis, Progam Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM, Yogyakarta, Univesitas Gajah Mada, 2003. 



  65 Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari segi objek. Penelitian ini yang menjadi objek adalah para stakeholder pada perbankan syariah. 
 
E. Kerangka Berpikir Dari serangkaian di atas maka kita berasumsi bahwa peran stakeholder perbankan syariah mempunyai implementasi yang sangat baik  pada Perbankan Syariah Nasional. Setelah melihat sejauh mana peran stakeholder tersebut, artinya peran stakeholderperbankan syariah merupakan salah satu kata kunci yang harus diperhitungkan dalam penelitian ini.  Peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariahdi bahas dengan melihat dari objek penelitian yang akan diteliti, yaitu peran stakeholder perbankan syariah. Stakeholder perbankan syariah dikaji dari bagaimana peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariah, serta apa saja kendala dan solusi dalam melaksanakan peran stakeholder di Perbankan Syariah. Untuk lebih memahami kerangka isi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:       
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Gambar II. 2: 

Kerangka Berpikir                          Analisis Peran Stakeholder Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Pemerintah Manajemen Masyarakat Karyawan 1. Membuat regulasi perbankan syariah. 2. Memberikan suntikan/bantuan dana. 3. Menyerahkan urusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sepenuhnya kepada perbankan syariah. 4. Mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat. 5. Memberikan perlakuan yang sama antara perbankan konvensional dan syariah. 1. Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional 2. Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan 3. Memonitor kegiatan operasional perusahaan 4. Memantau prosedur operasional manajemen resiko 5. Melakukan pengembangan kegiatan operasional 6. Memberikan solusi terhadap semua masalah 7. Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan    1. Mencari nasabah untuk menabung dan meminjam 2. Melakukan pembukaan rekening tabungan dan lainnya 3. Memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk bank 4. Melayani setor dan penarikan tunai  5. Membantu survey lapangan dalam mengawasi pemberian kredit pinjaman  6. Membantu pencairan dana kredit 1. Ikut menabung di perbankan syariah 2. Melakukan peminjaman pada perbankan syariah  3. Mensosialisasikan perbankan syariah kepada tetangga dan masyarakat Peran stakeholder perbankan syariah 
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F. Konsep Operasional Adapun tabel operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel II. 2: 
Konsep Operasional  

Konsep Dimensi Indikator Analisis Peran Stakeholder Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Bank Syariah  Stakeholder Pemerintah  Manajemen  Karyawan  Masyarakat  


