
BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Perbankan 

Apabila menelusuri sejarah dari terminologi bank, maka kita temukan 

bahwa kata “bank” yang berarti “bance” yang berarti bangku tempat duduk. 

Sebab pada masa zaman pertengahan pihak bankir Itali yang memberikan 

pinjaman-pinjaman melakukan tersebut dengan duduk dibangku dihalaman 

pasar.
25

 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya, di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran.  

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang 

dimaksud dengan perbankan adalah 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.
26

  

Menurut Kasmir berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, 
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artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga 

berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.
27

  

Menurut Verryn Stuart dalam Suyatno Tomas bahwa bank adalah 

suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan 

alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari 

orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa 

uang giral.
28

  

Menurut Abdurrachman dalam Suyatno bahwa bank adalah suatu jenis 

lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti 

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata 

uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.
29

 

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa bank adalah suatu industri 

yang bergerak di bidang  kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai 

media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan 

kreditur dana.
30

 

R.Tjipto Adinugroho, berpendapat bahwa “Bank adalah lembaga atau  

badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa 

simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang  dan sebagainya.
31
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 Dari beberapa definisi yang di uraikan tersebut maka dapat diambil  

suatu kesimpulan bahwa bank adalah:  

a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral).  

b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.  

c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan  

membayar transaksi  dagang di dalam negeri maupun di luar negeri. 

 

B. Pengertian Nasabah 

Nasabah dapat di definisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa 

suatu bank. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nasabah adalah orang 

yang biasa berhubungan dengan atau atau menjadi pelanggan bank (dalam hal 

keungan).
32

 Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan pasal l menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang 

menggunkan jasa bank.
33

  

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

bahwa nasabah perbankan terbagi kepada dua bagian, yaitu : 

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam 

Undang-Undang yang berlaku.  

2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
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Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank 

manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor 

penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen 

merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan. Kepuasan 

merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau 

hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.  

Bank harus dapat membuat nasabahnya merasa aman dan yakin untuk 

menyimpan dananya di bank tersebut. Agar masyarakat mau menyimpan 

uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas 

jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat 

berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin 

tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk 

menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan 

rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk 

menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dari masyarakat maka oleh 

perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit 

(lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada 

penerimaan kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.
34

 

 

C. Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah  

Kedudukan antara bank dengan nasabah yaitu bank sebagai pelaku 

usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Fungsi 
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lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada 

timbulnya interaksi yang intensif antara bank dan nasabah. Dari sisi pihak 

yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak 

yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk 

giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana 

interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam  

dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan 

konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya disebut dengan nasabah) 

dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa 

perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana.
35

  

Hubungan hukum antara bank dan nasabah terlihat dalam Undang-

Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sejak tahun 2001 

aspek pengaturan perbankan diperluas dengan aspek perlindungan dan 

pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Undang-

undang perlindungan konsumen diberlakukan guna melakukan perbaikan-

perbaikan pada sistem perbankan.   

Upaya-upaya tersebut dituangkan ke dalam 4 aspek, yaitu :  

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah  

2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen  

3. Penyusunan standar transparansi informasi produk  
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4. Peningkatan edukasi untuk nasabah.
36

  

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara 

bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-

hak nasabah.    

 

D. Hak-Hak Konsumen atau Nasabah 

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak 

adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan 

kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan 

pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh 

hukum dalam melaksanakannya.
37

 

Menurut Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pada tahun 1962 

menyampaikan empat hal hak konsumen sebagai berikut : 

a) Hak atas keselamatan (the right safety) 

b) Hak untuk memilih (the right choose) 

c) Hak mendapat informasi (the right to be informed) 

d) Hak untuk mendengar (the right to be heard).
38

  

Menurut Ellwood bahwa hak-hak konsumen meliputi : 

a) Kebutuhan pokok, yaitu memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan 

untuk mempertahankan kehidupan seperti pangan cukup, sandang, 

perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi 
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b) Keamanan, yaitu hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau 

pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan 

c) Informasi, yaitu hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang 

menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli 

d) Pilihan, yaitu hak untuk memilih barang atau jasa pada tingkat harga dan 

jaminan mutu yang setara 

e) Perwakilan, yaitu hak untuk menyewakan kepentingan sebagai konsumen 

dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintah 

f) Ganti rugi, yaitu hak untuk memperoleh ganti rugi terhadap barang-barang 

yang jelek dan pelayanan jasa yang buruk  

g) Pendidikan konsumen, yaitu hak untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik 

h) Lingkungan, yaitu hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang 

tidak tercemar dan tidak berbahaya, yang memungkinkan suatu kehidupan 

yang lebih manusiawi.
39

 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi Nomor 

39/248 Tahun 1985, memberikan rumusan tentang hak-hak konsumen yang 

harus dilindungi oleh produsen atau pengusaha. Rumusan hak-hak konsumen 

ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang cukup lama terhadap 25 negara 

anggota PBB. Adapun hak-hak konsumen menurut resolusi tersebut adalah : 
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a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanannya 

b) Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen 

c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen 

d) Pendidikan konsumen 

e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi 

lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi 

tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
40

 

Hak-hak konsumen di Indonesia juga sudah banyak diperbincangkan 

dan diajukan kepada pemerintah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI) sudah sering menyuarakan hak-hak konsumen yang harus dilindungi, 

baik oleh produsen maupun pemerintah. Menurut YLKI konsumen yang harus 

dipenuhi adalah : 

a) Hak atas keamanan (right to safety) 

b) Hak atas informasi (right to be informed) 

c) Hak untuk memilih (right to choose) 

d) Hak untuk didengar (right to be heard) 

e) Hak atas lingkungan hidup (right to the environment will enchance the 

quality of life.)
41
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Badan Pembinaan Hukum Nasional, setelah mengadakan penelitian 

dan pengkajian mengenai perlindungan konsumen, mengajukan konsep 

tentang hak-hak konsumen yang tidak jauh berbeda dengan usulan atau 

rumusan dari pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Hak-hak 

konsumen yang diajukan oleh BPHN terdiri dari : 

a) Hak keamanan dan keselamatan 

b) Hak mendapat informasi yang jujur 

c) Hak memilih 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 

e) Hak atas lingkungan hidup. 

Sedangkan konsumen atau nasabah juga mempunyai hak-hak yang 

harus diterimanya, seperti yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan barang dan / atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / 

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan 

barang dan / atau jasa. 

4. Hak dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang 

digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
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6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau pergantian, 

apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
42

 

Pada dasarnya hak-hak bersumber dari tiga hal : 

1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai 

makhluk ciptaan Allah, manusia yang diciptakan mempunyai hak sebagai 

manusia dan untuk dipertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk 

hidup, kebebasan dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak 

asasi.  

2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum 

negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga 

masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian 

yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak 

untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan 

bangunan, dan sebagainya.  

3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain 

melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan 
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mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai 

atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, 

tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk 

melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk 

dalam kelompok hak hukum.
43

  

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang 

dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada 

pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-

undang.
44

 Hak asasi tidak perlu direbut sebab ada dan selalu ada, selama ia 

masih manusia, keberadaannya tidak bergantung pada persetujuan orang 

ataupun undang-undang negara. Terhadap hak asasi, hukum negara hanya 

boleh dan bahkan wajib mengatur pemenuhannya, sedangkan untuk 

meniadakan atau menghapuskan hak asasi melalui hukum, tidak dibenarkan.  

Hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan 

menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan 

penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap 

setiap orang. Misalnya hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan 

suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Dalam hukum Romawi, 

keduanya disebut dengan actiones in rem untuk tuntutan kebendaan dan 

actiones in personam untuk tuntutan perseorangan.
45

 

Dengan pemahaman di atas maka dapat dipahami pula bahwa hak-hak 

nasabah itu terdiri dari hak nasabah sebagai manusia (yang perlu hidup), hak 
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nasabah sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari 

undang-undang/hukum), dan hak nasabah sebagai pihak-pihak dalam kontrak 

(dalam hubungan kontrak).                      

                     

E. Asas-Asas Perlindungan Nasabah 

Menurut Abdul R. Saliman asas-asas dalam perlindungan nasabah 

adalah: 

1. Asas manfaat dalam perlindungan nasabah dimaksud untuk dalam 

menyelenggarakan perlindungan nasabah harus memberikan manfaat 

semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan nasabah dan pelaku usaha 

secara keseluruhan.  

2. Asas keadilan dalam perlindungan nasabah yaitu agar partisipasi seluruh 

rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

kepada nasabah dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dalam perlindungan nasabah dimaksud untuk 

memberikan keseimbangan antara kepentingan nasabah, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.  

4. Asas keamanan dan keselamatan nasabah dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada nasabah dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan.  

5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
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menyelenggarakan perlindungan nasabah serta negara menjamin kepastian 

hukum.
46

 

 

F. Upaya yang Dapat Dilakukan Nasabah 

Nasabah yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu 

mengadukannya kepada lembaga berwenang. Mereka meminta bantuan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih 

dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan 

masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ia 

mendatangi sub direktorat (subdit) pelayanan pengaduan di direktorat 

perlindungan konsumen, departemen perdagangan. Konsumen yang akan 

mengadukan masalahnya bisa melalui fasilitas sebagai berikut : 

a. Melalui telepon 

Konsumen yang menelepon perlu menjelaskan apa saja pokok 

permasalahannya. Direktorat Perlindungan Konsumen akan menangani 

segala pengaduan konsumen yang sepenuhnya menjadi tanggung 

jawabnya. 

b. Datang langsung 

Konsumen bisa membawa permasalahannya langsung ke subdit 

pelayanan pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen dengan 

terlebih dahulu melakukan : 

1) Pengisian formulir registrasi pengaduan; dan 
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2) Menguraikan kronologi singkat permasalahan yang dihadapi.
47

 

Setelah konsumen menyerahkan formulir dan menjelaskan 

kronologis permasalahan, petugas akan mengkroscek pendataan 

pengaduan dan bukti pendukung yang telah diisi oleh konsumen dalam 

computer file. Kelengkapan laporan akan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak yaitu pejabat penerima pengaduan dan konsumen yang mengadu. 

Laporan pengaduan konsumen menjadi dasar pembuatan surat klarifikasi 

kepada pelaku usaha, dan setiap surat yang terkirim ke pelaku usaha, 

konsumen akan memperoleh tembusan. 

c. Media massa 

Pengaduan melalui media massa, khususnya surat pembaca, bisa 

diterima oleh Subdit Pelayanan Pengaduan Ditektorat Perlindungan 

Konsumen, asalkan : 

1) Surat pembaca tersebut memiliki identitas yang lengkap 

2) Masalah yang diajukan menimbulkan gejolak social 

3) Apa yang diadukan memang berdampak pada keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan konsumen 

4) Surat pembaca tersebut dikumpulkan dalam bentuk kliping sebagai 

data awal yang akurat 

5) Perlu mengundang kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku 

usaha.
48
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d. Internet 

Pengaduan lewat internet juga diperbolehkan. Pengaduan melalui 

internet akan ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut : 

1) Mengklasifikasi apa permasalahannya 

2) Dilakukan pengecekan identitas agar jelas siapa yang mengadukan 

3) Atau bisa juga langsung ditanggapi via internet.
49

  

 

G. Tujuan Perlindungan Nasabah 

Secara umum hukum perlindungan nasabah bertujuan untuk 

melindungi nasabah dalam perananya sebagai nasabah. Selain itu, lemahnya 

kesadaran dan ketidak mengertinya sebagai nasabah sering kali dirugikan oleh 

tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

nasabah. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara nasabah 

dan pelaku usaha (pengusaha) pada dasarnya adalah hubungan hukum yang 

menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. 

Tujuan perlindungan nasabah yaitu : 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah untuk 

melindungi diri. 

2. Mengangkat harkat dan martabat nasabah dengan cara menghindarkannya 

dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan nasabah dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai nasabah. 
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4. Menciptakan sistem perlindungan nasabah yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukuan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

nasabah sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

daan keselamatan nasabah.
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