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ABSTRAK 

Khairiah Alfiandri (2020) :  Standar Pelayanan Syariah pada Bank 

Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan bank 

khususnya bank umum syariah yang berdampak pada lembaga keuangan lain baik 

LKB maupun LKnB khususnya pada bagian pelayanan. Bank Wakaf Mikro Syariah 

Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang merupakan salah satu bentuk dari koperasi 

syariah yang juga menerapkan standard pelayanan syariah. Penulisan tugas akhir ini 

bertujuan untuk mengetahui standard pelayanan syariah yang diterapkan oleh Bank 

Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan di Bank 

Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang. Subyek dalam 

penelitian ini adalah Pimpinan, karyawan dan nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah 

Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang, sedangkan obyeknya adalah Standar 

Pelayanan Syariah pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1304 orang, sedangkan sampelnya 

berjumlah 31 orang. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, kuisoner, dan studi kepustakaan. Analisisnya menggunakan metode 

deskriptif, sedangkan teknik penulisannya menggunakan teknik induktif dan 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang telah menerapkan etika khusus yang dimiliki yaitu memberikan 

pengetahuan kepada nasabah tentang jenis-jenis transaksi yang diperbolehkan daqlam 

islam. Selain itu, untuk menunjang pertumbuhan jumlah nasabah faktor-faktor 

eksternal juga harus diperhatikan seperti penyediaan ruang tunggu bagi nasabah yang 

ingin mengajukan pembiayaan dan ketersediaan alat tulis. Karyawan harus bersikap 

optimis dan selalu ingin membantu keperluan nasabah. Selain itu, dalam bertutur kata 

seorang karyawan harus selalu berkata jujur dalam segala tindakan, memiliki sopan 

santun dan menyampaikan dengan lemah lembut serta bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang telah dilakukan. 

 

Kata Kunci : Standar Pelayanan, Etika Pelayanan,  Bank Wakaf Mikro Syariah 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita 

semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salah kepada nabi dan rasul Muhammad 

SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umat-Nya, Insya Allah dan 

mudah-mudahan kita ada didalamnya. 

Dengan taufik dan hidayah Allah SWT, serta dilakukan dengan sungguh-

sungguh, tugas akhir ini yang berjudul : “STANDAR PELAYANAN SYARIAH 

PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA HARAPAN 

CABANG PERAWANG” dapat terselesaikan. Penulis menyusun tugas akhiur ini 

dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md) pada Program Studi Perbankan Syariah di Fakulta Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini bukan 

semata-mata penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada: 

1. Ayah tercinta saya Mar‟i dan Ibu yang saya sayangi Surya Ningsih, tiada kata 

yang dapat di ucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua 

pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah 
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dan tugas akhir ini, semoga Allah SWT memberikan usia yang penuh keberkahan 

dan membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu. 

2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, 

M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Bapak Dr. 

Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku 

Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Wakil Dekan III. 

4. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau serta Ibu Dr. Jenita, SE, MM 

selaku Sekretaris Program Studi D-III Perbankan Syariah. 

5. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku dosen pembimbing dan kesediannya memberikan 

waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan 

masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Bapak Muh. Said HM, Dr., H., M.A., M.M selaku pembimbing akademik atas 

kesediannya memberikan kemudahan untuk penulis. 

7. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis 

semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT. 
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8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau yang telah banyak 

membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbagai referensi. 

9. Bapak Drs. H. Khairul Akhyar Pimpinan Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita 

Harapan Cabang Perawang yang telah memberikan tempat penelitian tugas akhir. 

Kepada bapak MHD Ikhwan Harahap, Ibu Eka Betty Mutia, serta para nasabah 

yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan penelitian 

serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tugas 

akhir ini. Kepada seluruh karyawan Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita 

Harapan Cabang Perawang terimakasih banyak. 

10. Rekan-rekan angkatan 2016, khususnya Aqnes Juita M.H dan Kamila A.Md yang 

telah banyak membantu saya baik tenaga maupun pikirannya dalam 

menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini. Semoga kebaikan kalian dibalas 

oleh Allah SWT. 

11. Saudara Aditya Try Prasetyo, Witra Angriani dan Alfitriana Roza, serta teman-

teman yang telah bersedia memberikan saran dan motivasinya kepada saya untuk 

segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih banyak support teman-teman 

karena selalu setia mendampingi dalam susah dan senang, semoga Allah SWT 

selalu menjaga tali silaturahmi diantara kita. 

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillahi Robbil 

‘Alamin atas Rahmat dan Karunia serta Ridha Allah SWT. Demikian ucapan 
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terimakasih penulis ucapkan  kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan 

kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat Ridha Allah Swt. 

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan tugas 

akhir ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat memperbaiki tugas akhir ini. 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi 

umat manusia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang di 

jalan-Nya serta menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan 

akhirat. 

 

Pekanbaru, 4 Juni 2020 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki 

penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa dimasa yang akan datang 

mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk 

menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan 

pendapatannya untuk persiapan dimasa yang akan datang. Biasanya, dalam 

menyisihkan sebagian dari pendapatannya tersebut masyarakat menyimpan 

dananya kedalam suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut 

adalah perbankan. Salah satu manfaat dari lembaga keuangan perbankan 

adalah menjadi penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana dan 

masyarakat yang kekurangan dana. 

Perbankan juga memiliki peran dalam menyesuaikan unsur-unsur 

pembangunan suatu Negara. Peran dari perbankan  tersebut di karenakan 

fungsi utama dari bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efisien, dengan berasaskan demokrasi 

ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 

Lembaga keuangan, khususnya perbankan memiliki peran yang sangat 

penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia. Perkembangan 
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lembaga keuangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip 

ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan 

internasional.  

Lembaga keuangan terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan non-bank. Lembaga Keuangan Bank terbagi pula atas 3 

yaitu : 

1. Bank Sentral, adalah lembaga keuangan perbankan yang berbentuk 

badan hukum dan bersifat independen. 

2. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional maupun syariah yang difungsikan untuk menghimpun 

dana dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat. 

3. Bank Perkreditan Rakyat, adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, 

tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan 

menyalurkan dana sebagai usaha BPR. 

 

Sedangkan lembaga keuangan non bank terbagi atas 4, yaitu : 

1. Leasing, adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 

penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-

pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan 

tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau 
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memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang 

telah disepakati bersama. 

2. Pasar Modal, adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan 

pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di 

bursa itu. 

3. Pegadaian, adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan 

kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas 

berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.  

4. Koperasi, adalah suatu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan 

oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama dibidang 

ekonomi.
1
 

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya 

sama seperti perusahaan lainnya yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan.
2
 

Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi, dan mendorong stabilitas nasional dengan 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

                                                             
1 Dicki Hartanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 

cet.1, hlm. 111 

2
 Suprianto Maryanto, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi, 2011), Ed.1, hlm.1 
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Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank 

perkreditan rakyat. Menurut pasal 1 ayat 3 UU No 10 Tahun 1998 

menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3
 

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam 

berpengaruh ke Indonesia. Prakarsa bank Islam di Indonesia baru mulai 

dilakukan pada tahun 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk 

kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja 

tersebut disebut Tim Perbankan MUI, yang bertugas melakukan pendekatan 

dan konsultasi dengan semua pihak terkait.
4
 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan bank 

khususnya bank umum syariah juga berdampak pada lembaga keuangan 

lainnya baik LKB maupun LKnB. Salah satu lembaga keuangan non bank 

yang sekaligus menjadi prakarsa pemerintah (OJK) untuk menyejahterakan 

rakyat kecil adalah didirikannya koperasi syariah yang dikenal dengan Bank 

Wakaf Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro Syariah itu sendiri adalah sebuah 

lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan 

                                                             
3 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam,  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2013), hlm.6  

4 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.25 
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masyarakat kecil. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses permodalan 

atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga 

keuangan formal khusunya di lingkungan pondok pesantren.  

Salah satu Bank Wakaf Mikro Syariah yang ada di Perawang adalah 

Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan. Bank Wakaf Mikro Syariah 

ini tidak memiliki kantor pusat, karena Bank Wakaf Mikro Syariah ini 

merupakan hasil penggabungan pemikiran OJK dan LAZNAS untuk 

membentuk suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan 

solusi untuk memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya 

bagi masyarakat menengah dan masyarakat kecil yang tidak memiliki akses 

permodalan ke lembaga keuangan perbankan Nasional. Mengawali tahun 

2019, OJK meresmikan Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren 

Minjahut Thullab, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, 

Jawa Timur. Hingga Maret 2019, OJK sudah meresmikan beberapa Bank 

Wakaf Mikro Syariah yang salah satunya bernama Bank Wakaf Mikro 

Syariah Fajar Pelita Harapan. BWM Syariah Fajar Pelita Harapan pertama 

kali berdiri di Perawang tepatnya di Pondok Pesantren Fajar Pelita Harapan 

pada tanggal 28 Maret 2019 yang diresmikan di Rokan Hulu bersamaan 

dengan Bank Wakaf Mikro Al-Hidayah. Pembentukan kedua BWM Syariah 

ini merupkan wujud komitmen OJK untuk terus memperluas penyediaan 

akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro kecil yang belum terjangkau 

akses keuangan formal di berbagai daerah. 
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Salah satu kriteria penilaian dari nasabah lembaga keuangan adalah 

pelayanan. Untuk membuat nasabah merasa puas, tentu sebuah lembaga 

keuangan tersebut harus memberikan pelayanan yang maksimal. Pelayanan 

nasabah akan berhasil jika nasabah merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Pelayanan secara sederhana dapat diartikan sebagai ketepatan 

waktu dan reabilitas penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan sesuai 

dengan harapan mereka.
5
 Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang 

ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat 

tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
6
 Pelayanan adalah usaha melayani 

kebutuhan orang lain. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan 

perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi dengan 

nasabah secara langsung maupun tidak langsung. 

Keberhasilan suatu bank terletak pada nasabah, kepuasan nasabah 

bukan hanya tentang produk yang ditawarkan, namun yang utama adalah pada 

kualitas pelayanan yang diberikan. Secara umum, pengertian kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan dilihat dari kesesuaian antara harapan (expectation) 

pelanggan dengan persepsi, pelayanan yang diterima (kenyataan yang 

dialami).
7
 Nasabah umumnya mengulas kembali pelayanan yang telah 

                                                             
5 Muhtosim Arief, Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 

2005),  hlm.180 

6 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 28 

7
 Muhtosim Arif, Op.cit,. hlm.183 
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diberikan untuk nantinya memutuskan untuk kembali lagi atau tidak ke bank 

tersebut. 

Dalam melayani nasabah, perusahaan tentu harus memiliki standar 

operasional dalam hal pelayanan. Bank Wakaf Mikro Syariah sebagai 

lembaga keuangan yang melayani masyarakat juga pasti memiliki standar 

operasional pelayanan dalam melayani nasabah nya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, alasan mengapa dilakukan 

penelitian ini dilatar belakangi oleh keingintahuan penulis mengenai standar 

operasional pelayanan yang ada pada bank wakaf mikro syariah, maka penulis 

tertarik untuk meneliti tugas akhir ini dengan judul : “STANDAR 

PELAYANAN SYARIAH PADA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH 

FAJAR PELITA HARAPAN CABANG PERAWANG”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya 

dibatasi pokok pembahasannya pada Standar Pelayanan Syariah pada Bank 

Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa 

pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Standar Pelayanan Syariah pada Bank Wakaf Mikro Syariah 

Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang? 

2. Bagaimana etika melayani nasabah pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar 

Pelita Harapan Cabang Perawang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui Standar  Pelayanan Syariah pada Bank Wakaf Mikro 

Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.  

b. Mengetahui etika dalam melayani nasabah pada Bank Wakaf 

Mikro Syariah Cabang Perawang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

standar pelayanan syariah dan juga sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya 

(A.Md) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

b. Bagi Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang yaitu sebagai penambah motivasi untuk meningkatkan 

pelayanan dalam melayani nasabah.  
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c. Bagi masyarakat dapat membantu masyarakat dalam memperoleh 

dan menggali informasi mengenai Standar Pelayanan Syariah di 

Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang, sehingga masyarakat bisa lebih memahami bagaimana 

pelayanan di bank tersebut. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi Penelitian ini dilakukan 

pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang. 

Saya memilih lokasi ini karena ingin mengetahui seperti apa standar 

pelayanan yang ada pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita 

Harapan Cabang perawang. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, 

karyawan serta nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang.  

Sedangkan yang menjadi objek pada penelitan ini adalah Standar 

Pelayanan Syariah pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang. 

 

 



10 
 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa,sikap 

hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber 

data penelitian.
8
  

Adapun yang menjadi populasi adalah 1 orang pimpinan dan 12 orang 

karyawan serta 1291 nasabah. Berikut ini adalah tabel jumlah total 

populasi yang ada di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang : 

Tabel 1.1 

Jumlah total populasi di BWM Syariah FATAHA 

 

Sumber : BWM Syariah FATAHA, 2019 

 

                                                             
8
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 

2018), hlm.109 

No Populasi Jumlah populasi 

1 Pimpinan 1 

2 Karyawan 12 

3 Nasabah 1291 

Total 1304 



11 
 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan 

mewakili populasi tersebut.
9
 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

n =   
 

      
 

n = 
    

             
 

n = 30,6 / 31 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = nilai ketelitian sebesar 0,05 

Berdasarkan rumus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 31 orang yang terdiri dari 1 orang supervisor, 1 

orang admin keuangan dan administrasi serta nasabah yang berjumlah 29 

orang. 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposif sampling. Purposif sampling adalah tekhnik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini 

misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan 

                                                             
9
 Dr. Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1995), hlm. 58 
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atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.
10

 

 

4. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ini ada dua macam yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Untuk dapat memperoleh data primer ini, penulis 

peroleh secara langsung dari lokasi penelitian Bank Wakaf Mikro 

Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yang memiliki 

hubungan langsung dengan masalah yang diangkat.
11

 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari 

luar objek penelitian.
12

 Sumber data sekunder dalam penelitian 

adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer 

yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung 

informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk 

                                                             
10 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.300  
11 Iqbal Hasan, Statistik Deskriptif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Ed.2, hlm.33 

12
 Sutrisno, Metode Research Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11 
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buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (Field Research), 

yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden, oleh 

karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, 

panduan pengamatan
13

 yang menjadi focus penelitian dan 

mengetahui suasana kerja Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita 

Harapan Cabang Perawang serta mencatat segala sesuatu yang 

berhubungan. 

b. Interview (wawancara) 

Yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

                                                             
13

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140 



14 
 

keterangan-keterangan,
14

 yaitu penulis (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pihak atau karyawan Bank Wakaf 

Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

c. Angket 

Yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan terinci 

terhadap informan yang terlibat langsung dalam peristiwa atau 

kejadian  yang diteliti
15

 Angket ini ditujukan langsung kepada para 

nasabah yang ada di lokasi penelitian pada saat penulis melakukan 

penelitian. 

 

6. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu 

setelah semua data dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci 

dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami 

secara jelas kesimpulan akhirnya. 

 

 

 

 

                                                             
14

 Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 83 

15
 DR. Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 77 
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7. Metode Penulisan 

a. Metode Induktif 

Proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan 

yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu 

generalisasi.
16

 

b. Metode Deskriptif 

Yaitu mengumpulkan masalah secara objektif, kemudian dianalisa 

secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi di  

lapangan dengan apa adanya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusunnya ke dalam 5 

(lima) bab. Di mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. 

Bab-bab tersebut secara keseluruhannya saling terkait satu dengan yang 

lainnya. Diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang 

berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
16

 Saifudin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Merupakan gambaran umum perusahaan yang berisikan sejarah singkat 

Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang, visi 

dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk dan layanan. 

BAB III : LANDASAN TEORITIS 

Merupakan landasan teortis mengenai pelayanan dan standard pelayanan, 

pengertian syariah, lembaga keuangan, koperasi serta koperasi syariah.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan penyajian dan analisa data khusus tentang standar pelayanan 

syariah Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang. 

BAB V  : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO SYARIAH FAJAR PELITA 

HARAPAN CABANG PERAWANG 

 

A. Sejarah Singkat Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang 

Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan 

usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Salah 

satu lembaga yang sangat potensial untuk menunjang pemberdayaan usaha-usaha 

masyarakat adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga penyiaran 

ilmu pendidikan yang juga sekaligus tempat dimana banyak terjadinya kegiatan 

ekonomi. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan 

masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar 

dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. 

Lembaga keuangan mikro berpola syariah adalah lembaga yang dilindungi 

oleh undang-undang yang dapat memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM  Syariah menurut UU 

LKM  dan peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad 

syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan 
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pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKM Syariah untuk pengembangan 

masyarakat miskin. 

Laznas BSM-Umat dalam misinya yaitu untuk mengembangkan program 

berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dengan 

membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi 

muzakki maka Laznas BSM-Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM 

Syariah yang sasarannya memberdayakan masyarakat miskin, untuk itu ditahun 2017 

Laznas BSM-Umat mencadangkan program pemberdayaan masyarakat melalui 

pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 

Di tahun 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) bersama-sama meresmikan program Bank Wakaf Mikro pertama, 

yaitu tepatnya di bulan Oktober. Selang 2 bulan, pada Desember 2017 Bank Wakaf 

berhasil mengumpulkan 827 nasabah. Pertumbuhannya kian pesat setelah diresmikan 

pada awal tahun 2018. Hal ini terlihat pada Maret 2018, sebanyak 20 bank wakaf 

berhasil mendapatkan izin usaha dari OJK yaitu Bank Wakaf Mikro di lingkungan 

Pondok Pesantren yang tersebar di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, 

Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Kediri dan 

berhasil memiliki 3.876 nasabah. Hingga akhir Desember 2018, tercatat sudah 41 

Bank Wakaf Mikro Syariah yang telah diresmikan.
17

 

                                                             
17

 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10533 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10533
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Mengawali tahun 2019, OJK meresmikan Bank Wakaf Mikro Syariah di 

Pondok Pesantren Minjahut Thullab, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, 

Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga Maret 2019, OJK sudah meresmikan 5 Bank 

Wakaf Mikro Syariah yang salah satunya bernama Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar 

Pelita Harapan. Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan pertama kali berdiri 

di Perawang tepatnya di Pondok Pesantren Fajar Pelita Harapan pada tanggal 28 

Maret 2019 yang diresmikan di Rokan Hulu bersamaan dengan Bank Wakaf Mikro 

Al-Hidayah. Pembentukan kedua bank wakaf mikro ini merupakan wujud komitmen 

OJK untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha 

mikro kecil yang belum terjangkau akses keuangan formal di berbagai daerah. 

Pengertian Bank Wakaf Mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah yang 

didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan memberikan 

pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Pendirian bank Wakaf Mikro pun 

dilakukan melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK.
18

 

Latar belakang didirikannya bank wakaf mikro ialah menjawab keluhan 

masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan bank, padahal mereka 

juga perlu pinjaman tanpa jaminan dan mudah di akses untuk modal usaha, investasi 

dan lain sebagainya. 

                                                             
18 Ojk, “Buku PelatihanLembaga Keuangan Mikro Syariah- Bank Wakaf Mikro”, hlm. 28 
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Kata Wakaf atau waqf  berasal dari bahasa Arab, yaitu Waqafa yang berarti 

menahan, berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri.
19

 Wakaf menurut hukum 

Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada 

seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan 

pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal 

yang sesuai dengan syariat Islam.
20

 

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini, OJK 

bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk 

LKMS. Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro juga terbilang unik. Setiap 

LKMS akan menerima sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar yang berasal dari 

donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan 

biaya awal Rp 1 juta per orang. Tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan 

disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam 

bentuk deposito di bank umum syariah. 

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Hal ini searah dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro, 

                                                             
19 

https://books.google.co.id/books?id=IKD2K3GEkuUC&pg=PA296&lpg=PA296&dq=kata+wakaf+ata

u+waqf+berasal+dari+bahasa+arab&source=bl&ots=xVXMvrJxv3&sig=ACfU3U0eAZdO0m5jh23X

7DUrWg6EePsIrA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiotIXhmoXqAhX87nMBHRKvDj4Q6AEwB3oEC

AsQAQ#v=onepage&q=kata%20wakaf%20atau%20waqf%20berasal%20dari%20bahasa%20arab&f=

false 
20

 https://medium.com/@indotesis/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-81439308b60c 
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https://medium.com/@indotesis/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-81439308b60c
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yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas 

penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan 

kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang 

belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok 

pesantren. 

Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingannya. 

Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon 

Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan 

yang dibuat per kelompok atau “tanggung renteng”.  Skema pembiayaan melalui 

Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta 

dan margin bagi hasil setara 3%. Pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa 

bunga. 

Ada beberapa prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum Pesantren bisa 

dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf. Tim khusus OJK yang dibantu oleh 

PBNU pertama-tama akan melihat apakah ada kebutuhan dari Pesantren untuk 

membantu masyarakat di lingkungannya, apakah memerlukan pembiayaan di segmen 

mikro dan bagaimana produktivitasnya, lalu komitmen serta kesiapan dari Pesantren 

tersebut juga akan dinilai. 

Sejauh ini, Bank Wakaf Mikro telah menyalurkan pembiayaan kepada 2.784 

Nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar. Sesuai dengan Hadits 

Rasulullah SAW yang mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang 
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kepada rupa kamu, juga tidak memandang kepada harta kamu, akan tetapi Allah SWT 

melihat kepada hati dan amalan kamu.” 
21

 

 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum berdirinya Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang ini adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang No.25 Tahun1992 tentang Perkoperasian. 

2. Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

3. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

4. Peraturan pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

5. Peraturan Pemerintah No.89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau 

Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan 

Mikro. 

6. Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian 

Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 

7. Permenkop dan UKM No 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. 

8. POJK No.12/2014 stdd No.61/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM. 

9. POJK No.13/2014 stdd No.62/215 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM. 

10. POJK No.14/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. 

11. SEOJK No.29/2015 tentang Laporan Keuangan LKM. 

                                                             
21

 Buku pelatihan,  Lembaga Keuangan Syariah Bank Wakaf  Mikro 
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12. Nota Program Laznas Yayasan BSM-Umat No.16/0861-02/LAZNAS BSMU 

tanggal 18 agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar 

Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 

 

C. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Syariah 

Visi dan Misi dari Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang 

Perawang ini adalah : 

1. Visi : Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan 

pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program 

2. Misi : 

a. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat 

miskin produktif. 

b. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan social ekonomi dari pesantren 

bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga keuangan  mikro 

syariah (LKMS) yang professional, akuntabel, dan mandiri melalui 

penumbuhan kelompok usaha mayarakat sekitar pesantren Indonesia 

(KUMPI).
22

 

 

D. Kriteria sasaran program 

Adapun kriteria sasaran program lembaga keuangan mikro syariah ini adalah 

sebagai berikut : 

                                                             
22 Ojk, Op.Cit, hlm. 34 
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1. Sasaran LKMS adalah koperasi LKMS yang telah didirikan oleh pesantren dan 

telah dilakukan asessment oleh LAZNAS. 

2. Sasaran masyarakat miskin sekitar pondok pesantren adalah masyarakat miskin 

yang potensial produktif sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai dengan 

surat izin usaha LKM yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, 

bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat didik, dan memenuhi indeks 

kelayakan anggota. Masyarakat miskin tersebut bersedia dan berkomitmen kuat 

dalam membangun kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin yang lain 

yang berada dekat tempat tinggalnya. 

3. Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri 

dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren 

(mukim) yang memiliki usaha produktif. Berkomitmen dan harus mengikuti 

prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% 

dari total portofolio pembiayaan LKM Syariah. 

 

E. Prinsip Pelaksanaan Program 

Adapun prinsip pelaksanaan program dari Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar 

Pelita Harapan Cabang Perawang ini adalah : 

1. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program 

mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin. 
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2. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan 

masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban 

membentuk pola kelompok. 

3. Ta‟awun pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat 

miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong menolong dalam anggota kelompok 

sehingga anggota satu dengan yang lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan 

terjadi kekompakan bersama. 

4. Sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan 

dalam menerima pinjaman yaitu pinjaman maksimal 3 juta, imbal hasil kecil 

(maksimal 3%) tanpa jaminan (socio collateral). 

5. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-

prinsip manajemen secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Keberlanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, 

memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan 

program secara terus menerus. 

7. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program 

diselenggrakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan 

usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan 

bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya 



26 
 

menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang 

bahkan tidak membawa keberkahan bersama.
23

 

 

F. Produk Produk pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang 

Tabel 2.1 

Produk Dan Akad pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang 

No Produk   Akad Imbal Hasil Keterangan 

1 Pinjaman 1 Qard     

2 

Pembiayaan 

Investasi & 

Modal Kerja 

2 Murabahah Margin Setara 3% pa 

    3 Salam Margin Setara 3% pa 

3 
Pembiayaan 

Modal Kerja 
4 Mudharabah Nisbah Maksimal 95:5 

4 

Konsultansi 

Pengembangan 

Usaha 

5 Ijarah Sewa 

Sewa tenaga pengelola 

LKMS untuk biaya 

konsultasi usaha 

  

  

6 Joalah Ujrah 

Fee atau ujrah tenaga 

pengelola untuk biaya 

konuntansi usaha 

5 
Pengalihan 

Utang 
7 Hiwalah Ujrah 

Program khusus melawan 

rentenir 

Sumber : Buku pelatihan lembaga keuangan mikro syariah, 2019 

 

                                                             
23

 Ibid, hlm.35-36 
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1. Pinjaman  

Akad  : Qard 

Pengertian   : Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) 

yang memerlukan 

Sifat   : Tabarru‟ (tolong menolong) 

Tujuan   : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah 

Dasar pengaturan : 

a. Fatwa  : Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 

b. Peraturan : - 

2. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-1 

Akad  : Murabahah 

Pengertian  : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan 

nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil. 

Sifat  : Tijari- Jual Beli Barang 

Tujuan  :  

a. Untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang 

jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll. 

b. Untuk pembelian investasi usaha 

Dasar pengaturan : 

a. Fatwa  : Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-

MUI/IV/2000 
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b. Peraturan  : POJK 13/2014  STDD 62/2015 Pasal 13 

Ayat-2b 

3. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-2 

Akad  : Salam 

Pengertian  : Jual beli barang dengan cara pemesanan dan 

pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat 

tertentu. 

Sifat  : Tijari-Jual Beli Barang 

Tujuan  : 

a. Untuk modal kerja yang dengan pemesanan barang yang 

jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll 

b. Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha 

Dasar pengaturan : 

a. Fatwa  : Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-

MUI/IV/2000 

b. Peraturan  : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 

Ayat-2b 

4. Pembiayaan Modal Kerja 

Akad   : Mudharabah (Qiradh) 

Pengertian  : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah 

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif 

Sifat  : Tijari-Kerjasama Modal 
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Tujuan  : Untuk modal kerja. 

Dasar peraturan : 

a. Fatwa   : Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-

MUI/IV/2000 

b. Peraturan  : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 

Ayat-2b 

5. Konsultansi Pengembangan Usaha-1 

Akad   : Ijarah 

Pengertian  : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah dalam 

rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan 

Sifat  : Tabarru‟ 

Tujuan  : Tidak terbatas tergantung keuntungan nasabah 

Dasar pengaturan : 

a. Fatwa   : Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-

MUI/IV/2000 

b. Peraturan  : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 

Ayat-2c 

6. Konsultansi Pengembangan Usaha-2 

Akad   : Ju‟alah 

Pengertian  : Janji atau komitmen (Iltizam) untuk memberikan 

imbalan (reward/iwadh/ju‟l) tertentu atas pencapaian 

hasil (Natijah) yang ditentukan dari sutau pekerjaan. 
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Ujrah/fee yang diberikan oleh nasabah kepada 

pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultansi 

pengembangan usaha dan pelatihan 

Sifat   : Tabarru‟ 

Tujuan   : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah 

Dasar pengaturan : 

a. Fatwa   : Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-

MUI/IV/2007 

b. Peraturan  : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 

Ayat-2c 

7. Pengalihan Utang 

Akad   : Hiwalah 

Pengertian  : Pengalihan utang dari pihak lain kepada LKM Syariah 

Sifat   : Tabarru‟ 

Tujuan   : Membayar utang yang dipunyai nasabah 

Akad dan jenis pembiayaan ini ditujukan khusus untuk 

melawan rentenir 

Dasar pengaturan : 

a. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No.12/DSN-MUI/IV/2000 
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G. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang 

Kepengurusan Koperasi Lkms Fajar Pelita Harapan 

s(Syariah) 
 

Sumber: Buku Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro, 2019 
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H. Uraian Tugas : 

1. Manajemen 

a. RAT/RUPS 

RAT atau rapat anggota tahunan adalah forum tertinggi dalam 

organisai koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak 

diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU atau 

anggaran dasar. Sedangkan yang mempunyai kedudukan serupa pada 

PT adalah RUPS. Adapun kewenangan RAT/RUPS adalah : 

1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus/dewan 

direksi dan pengawas/komisaris 

2) Penetapan kebijakan umum koperasi/perusahaan 

3) Pengesahan program kerja koperasi/perusahaan 

4) Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan 

pembubaran koperasi/perusahaan 

b. Dewan Pengawas Syariah 

ssadalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah 

kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta 

memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk 

opersional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah. 
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c. Pengawas/Komisaris 

Mewakili RAT/RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap 

kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak 

kepada pengurus/direksi demi kemajuan organisasi LKMS. 

d. Pengurus/Dewan Direksi 

Kewenangan : 

Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi 

berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat 

kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Tugas-tugas : 

1) Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan 

penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh 

RAT/RUPS 

2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk : 

a) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer 

b) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 

c) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan 

ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai 

dengan etika norma yang disepakati 
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2. Operasional 

a. Manajer Umum 

Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan 

pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran 

dan tujuan yang sudah ditetapkan. Bertanggung jawab menyangkut 

hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan 

penerapan dari system manajemen, administrasi kepegawaian, 

keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus. Bertanggung 

jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka 

kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat 

bersama staff manajemen. 

Tugas Utama dan Wewenang : 

1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-

sasaran dari bawahan langsung 

2) Membuat rencana kerja secara periodik, meliputi : 

a) Rencana Pemasaran 

b) Rencana Pembiayaan 

c) Rencana Biaya Operasional 

d) Rencana Keuangan 

3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan 

penggalangan dana 
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4) Merencanakan dan memantau system aplikasi dari pesanan 

pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan 

5) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media 

komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis 

dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan 

6) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas 

antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional 

di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi 

pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan system 

pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi 

7) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan 

pengisian staffnya, remunerasi, dengan pendapat, 

pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang 

dibawahinya 

8) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan 

operasional pemasaran LKMS 

9) Membuat laporan secara periodic kepada pengurus/direksi, 

berupa : 

a) Laporan pembiayaan baru 

b) Laporan perkembangan pembiayaan 

c) Laporan dana 

d) Laporan keuangan 
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b. Bagian keuangan dan ADM 

Kewenangan : menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan 

melaporkan laporan keuangan. 

Tugas-tugas : 

1) Mengerjakan jurnal buku besar 

2) Menyusun neraca dan rugi laba secara periodic 

3) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana 

4) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan 

arus kas dan budgeting 

c. Bagian Pembiayaan 

Kewenangan : melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta 

melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet 

Tugas-tugas : 

1) Menyusun rencana pembiayaan 

2) Menerima analisa pembiayaan 

3) Melakukan analisa pembiayaan 

4) Mengajukan pembiayaan kepada komite 

5) Melakukan administrasi pembiayaan 

6) Melakukan pembinaan nasabah/anggota 

7) Membuat laporan perkembangan pembiayaan 

d. Kasir 

Kewenangan : bertugas sebagai penerima dan juru bayar 



37 
 

Tugas-tugas : 

1) Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan 

2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer 

3) Melayani dan membayar pengembalian tabungan 

4) Membuat buku kas harian 

5) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan 

meminta pemeriksaan dari manajer  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Standar Pelayanan 

1. Defenisi Standar Pelayanan 

Dalam memberikan pelayanan, bank tentu saja harus memiliki standar 

dalam melayani nasabahnya. Standar memiliki arti sebagai sebuah aturan 

yang ditetapkan untuk menentukan suatu hal. Standar biasanya dibuat 

berdasarkan keputusan bersama maupun mengikuti keputusan yang telah 

ada sebelumnya. Standar atau lengkapnya standar teknis, adalah suatu 

norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang 

menciptakan kriteria, metode, proses, dan politik rekayasa atau teknis 

yang beragam. 

Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan (nasabah), sehingga melalui 

pelayanan ini keinginan dan kebutuhan nasabah dapat terpenuhi.
24

 Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa pelayanan adalah usaha 

melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani yaitu membantu 

menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). 

                                                             
24 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.22 
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Samparan (dalam LP. Sinambela) menyatakan bahwa pelayanan 

adalah suatu kegiatan untuk urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung diantara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam kamus besar bahsa 

Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil 

pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi dengan 

makanan dan minuman menyediakan keperluan orang, menerima dan 

menggunakannya.
25

 

Pelayanan sangat berkaitan dengan pemberian kepuasan terhadap 

pelanggan (nasabah). Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

perbankan, memuaskan nasabah adalah hal yang utama yang tidak boleh 

diabaikan, dimana kepuasan nasabah merupakan factor yang sangat 

penting dalam memenangkan persaingan serta dapat mempertahankan 

citra perusahaan di masyarakat luas.
26

 

Secara sederhana istilah pelayanan (service) bisa diartiikan sebagai 

“melakukan sesuatu bagi orang lain”.
27

 Sedangkan secara umum 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan keinginan 

dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 

                                                             
25

 Sinambela, Reformasi Pelayanan Public, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.5 
26

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah : Dari  Teori Ke  Praktek, ( Jakarta:  Gema 

Insani Press, 2000), hlm.16 
27

 Fandy Tjiptono,Servive Management: Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: CV. 

Andi Offset, 2008), hlm.1 
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Pelayanan dapat juga diartikan setiap kegiatan atau manfaat yang 

dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan 

produksinya dapat atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.  

Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan 

organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan 

menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka 

konsumen akan merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan hal 

yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan.
28

 

Menurut munir, pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang 

(sekelompok orang) dengan landasan factor material melalui system, 

prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang 

lain dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan 

dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu 

yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen 

dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang 

mendapatkan pelayanan.
29

 

                                                             
28

 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-4, 

hlm. 152 
29

 Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.275 
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Munir juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat 

diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standart baik dalam hal waktu 

yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standart manajemen 

dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan pelayanan, agar hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang 

mendapatkan pelayanan.
30

 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai 

suatu tolak ukur untuk pelayanan yang baik. Standar pelayanan harus 

mengandung mutu yang sangat baik dan berkualitas sehingga 

penetapannya dapat membawa dampak positif bagi perusahaan. Kualitas 

pelayanan merupakan suatu bentuk kepuasan dari nasabah atau pelanggan 

terhadap pelayanan yang telah diberikan serta sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh nasabah. Pelayanan yang cepat, akurat dan 

menyenangkan diharapkan oleh setiap nasabah bank. Oleh karena itu, 

pelayanan yang bermutu tinggi juga menjadi sasaran dan cita-cita bank.
31

 

 

2. Bentuk-bentuk pelayanan 

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu :
32

 

a. Layanan dengan lisan 

                                                             
30

 Ibid, hlm.27 
31

 Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non-bank, (Bogor : Ghalia 

Indonesia, 2000), hlm. 96 
32

 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. Ke-11, hlm. 257 
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Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang 

hubungan masyarakat, layanan informasi dan bidang-bidang lain 

yang tugasnya memberikan penjelasam atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. 

b. Layanan dengan tulisan 

Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam menjalankan tugas. Tidak hanya dalam 

segi jumlah tetapi juga dalam segi peranannya 

c. Layanan dengan perbuatan 

Dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah dan bawah. 

Karena itu factor keahlian dan keterampilan petugas tersebut 

sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan. 

 

3. Dasar-dasar pelayanan 

Dalam bagian terdepan dari sebuah perusahaan, pelayanan merupakan 

hal yang harus diperhatikan dengan baik. Pelayanan yang diberikan oleh 

petugas harus merupakan pelayanan yang baik. Setiap orang yang 

bertanggung jawab atas pekerjaannya untuk melayani nasabah, harus 

memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Agar nasabah dapat 

merasakan kepuasan, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan apa 

yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para nasabah. 
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Berikut ini dasar-dassar pelayanan yang harus dipahami dalam 

memberikan pelayanan yaitu :
33

 

a. Berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapi 

b. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh senyum 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika 

sudah kenal 

d. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap 

pembicaraan 

e. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar 

f. Bertanggung jawab dari awal hingga selesai 

Setiap perusahaan selalu ingin dianggap terbaik dimata konsumennya. 

Konsumen pada intinya ingin diberikan pelayanan yang terbaik, 

pelayanan yang baik harus diketahui oleh pihak perusahaan sehingga 

keinginan konsumen dapat diberikan secara maksimal. 

4. Ciri-ciri pelayanan yang baik 

Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

                                                             
33

 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana,2005), Cet.Ke-2, hlm.205  
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pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan.
34

 Adapun pelayanan 

yang baik adalah sebagai berikut :
35

 

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

Konsumen ingin dilayani prima, oleh karena itu untuk melayani 

konsumen salah satu yang paling penting diperhatikan adalah 

sarana dan prasarana yang tersedia. 

b. Tersedianya karyawan yang baik 

Kenyamanan konsumen tergantung dari petugas yang 

melayaninya. Petugas harus ramah, sopan, dan menarik, 

disamping itu petugas harus cepat tanggap, pandai berbicara, 

menyenangkan serta pintar. 

c. Bertanggung jawab kepada nasabah 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanannya srtiap karyawan harus 

mampu melayani dari awal hinngga selesai 

d. mampu melayani secara cepat dan tepat 

dalam melayani konsumen diharapkan petugas harus 

melakukannya sesuai prosedur. Layanan yang diberikan sesuai 

jadwal dan pekerjaan tentunya dan jangan membuat kesalahan 

dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan 

konsumen. 
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 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-2, 
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35
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e. Mampu berkomunikasi 

Petugas harus mampu berbicara kepada setiap konsumen dan 

memahami keinginan konsumen, artinya petugas harus dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, 

dan jangan menggunakan istilah yang sulit dimengerti. 

f. Berusaha memahami kebutuhan konsumen 

Petugas harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan 

konsumen, mengerti dan memahami keiginan dan kebutuhan 

konsumen. 

g. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

Menjaga rahasia perusahaan sama artinya dengan menjaga rahasia 

pelanggan. Oleh karena itu, karyawan harus mampu menjaga 

rahasia nasabah terhadap siapapun. Rahasia perusahaan 

merupakan ukuran kepercayaan nasabah kepada perusahaan. 

h. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

Setiap karyawan harus memiliki pengetahian dan kemampuan 

tertentu. Karena karyawan selalu berhubungan dengan nasabah, 

maka para karyawan tersebut dididik khusus mengenai 

kemampuan dan pengetahuannya untuk mengahadapi nasabah 

atau kemampuan dalam bekerja. 

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah 
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Kepercayaaan calon nasabah kepada perusahaan mutlak 

diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah 

diperubahaan tersebut. Demikian pula untuk menjaga pelanggan 

yang lama agar tidak lari maka perlu dijaga kepercayaannya. 

 

5. Etika dalam pelayanan  

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” dalam 

bentuk jamaknya yaitu (taetha) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.
36

 

Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan) tetapi bukan menurut arti 

adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan intisari atau sifat dasar 

manusia mengenai baik buruk, jadi dengan demikian etika adalah teori 

tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik dan buruk.
37

 

Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dana apa 

yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
38

 Dalam 

pengertian ini, biasanya etika sanagat berkaitan erat dengan perkataan 

moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “mos” dan dalam 

bentuk jamaknya “mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara 
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hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik (kesusilaan), dan 

menghindari hal-hal tindakan yang buruk.
39

 

Dalam islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah 

etika dalam al-quran adalah khuluq. Alqur‟an juga menggunakan sejumlah 

istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: 

khair(kebaikan), birr(kebenaran), qist(persamaan), „adl(kesetaraan dan 

keadilan), haqq(kebenaran dan kebaikan), ma‟ruf(mengetahui dan 

menyetujui) dan takwa(ketakwaan). Tindakan terpuji tersebut disebut 

salihat, sedangkan tindakan tercela disebut sebagai sayyiat.
40

 

Etika dalam ajaran islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan 

manusia, hamper setiap individu berhadapan dengan berbagai 

permasalahan etis baik menjalankan bisnis ataupun menjalankan akti vitas 

sehari-hari. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan 

etika,pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis 

yang kuat sehingga mengantarkan aktivitas bisnis nyaman dan berkah.
41

 

 

6. Pelayanan dalam islam 

Menurut ensiklopedi islam, pelayanan adalah suatu keharusan yang 

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari‟ah. Agar suatu pelayanan 
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lebih terarah, maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-

prinsip yang dituangkan dalam ajaran islam. Dimana islam menekankan 

keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang 

berasakan kepuasan secra maksimum.
42

 

Sikap melayani adalah salah satu prinsip bisnis yang islami. 

Rasulullah mengatakan “saidul kaunkhalimuhum” (pengurus atau 

pengusaha itu adalah pelayan bagi customernya). Karena itu sikap murah 

hati, ramah dan sikap melayani mestilah menjadi bagian dari kepribadian 

semua karyawan yang bekerja. 

Adapun budaya kerja dalam Isslam yang mengacu kepada sifat-sifat 

Nabi adalah kesuksesan Nabi Muhammad SAW berbisnis dilandasi oleh:
43

 

a. Shiddiq, yang berarti memiliki kejujuran, selalu melandasi 

ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. 

b. Istiqomah, berarti konsisten dalam Iman dan nilai-nilai yang 

baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. 

c. Fathanah, yang berarti mengerti, memahami, dan menaati 

secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan 

kewajiban. 
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d. Tabligh, yaittu mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak 

sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk 

melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. 

 

7. Defenisi Syariah 

Secara etimologi syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah 

SWT perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, 

zakat dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata syar‟a al-syai‟u 

yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari 

kata syir‟ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana 

untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya 

tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariat dalam istilah syar‟i hukum-

hukum Allah SWT yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik 

hukum-hukum dalam Al-Qur‟an dan sunnah Nabi SAW dari perkataan, 

perbuatan dan penetapan.  

Syariat dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum Allah SWT 

yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur‟an dan sunnah serta dalil-

dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma‟ dan qiyas. Syariat 

Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah SWT kepada 

hamba-hamba-Nya dari keyakinan (aqidah), ibadah, akhlak, muamalah, 

sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih 

keselamatan di dunia dan akhirat. 
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Demikian juga istilah “hukum Islam” sering diidentikkan dengan kata 

norma Islam dan ajaran Islam. Dengan demikian, padanan kata ini dalam 

bahasa Arab barangkali adalah kata “al-syari‟ah”. Namun, ada juga yang 

mengartikan kata hukum Islam dengan norma yang berkaitan dengan 

tingkah laku, yang padanannya barangkali adalah “al-fiqh”. 

 

8. Koperasi syariah 

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama, operation = usaha) 

yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk 

mencapai tujuan tertentu.
44

 Koperasi merupakan kumpulan orang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang 

dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.  

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah 

system identitas ganda yang melekat didalamnya, yaitu selain anggota 

sebagai pemilik usaha dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai 

pemilik usaha, anggota koperasi beusaha menyediakan kebutuhan yang 

akan dipakainya sendiri secara bersama-sama.  
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Seiring dengan berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara 

Islam juga berdampak ke Indonesia selaku Negara dengan mayoritas 

muslim terbanyak. Hal ini menyebabkan banyaknya bank-bank syariah 

bermunculan diawali dengan berdirinya bank muamalat pada tanggal 1 

November 1991. Pada awal pendirian bank muamalat Indonesia, 

keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal 

dalam tatanan industry perbankan nasional. Perkembangan perbankan 

syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang 

No.10 Tahun 1998. 

Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum 

serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan 

oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi 

bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 

mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Berhubungan dengan 

hal ini, pertumbuhan bank-bank syariah juga berdampak pada lembaga 

keuangan lainnya. Salah satu lembaga keuangan yang terkena dampak dari 

pertumbuhan bank syariah di Indonesia adalah koperasi. 

Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) terdiri dari dua kelompok 

lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan 

berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank 

mencakup Bank Umum Syari‟ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari‟ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk 
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bank adalah Unit Usaha Syari‟ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil 

(BMT).
45

 

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral 

perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-

lembaga keuangan yang lain. Tetapi karena operasionalisasi bank syari‟ah 

di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, 

maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti 

BPR syari‟ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan 

operasioanalisasi di daerah-daerah. Koperasi sebagai lembaga keuangan 

non bank yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep 

lembaga keuangan menurut Al- Quran. 

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan 

dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah islam, yaitu alquran dan 

assunah. Secara umum, koperasi ini adalah entitas bisnis koperasi yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.  

Koperasi syari‟ah secara teknis dapat dikatakan sebagai Koperasi Jasa 

Keuangan Syari‟ah (KJKS) yaitu koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan 

dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari‟ah Islam yaitu Al qur‟an 

dan Assunnah. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
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Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 

Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah oleh koperasi, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah adalah 

koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, 

investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari‟ah).
46

 

Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga 

berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari‟ah yang sesuai 

dengan aturan Islam. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha 

dibidang jasa keuangan ada 2 macam, yaitu Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS 

Koperasi). Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan 

usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai 

pola bagi hasil (syariah) sedangkan unit jasa keuangan syariah koperasi 

adaslah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak 

dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bag hasil 

(syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang 

bersangkutan.
47
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelayanan yang telah diberikan oleh karyawan terhadap nasabah di 

Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang 

telah memuaskan. Karyawan dapat menerima keluhan nasabah dan 

mampu untuk membantu keperluan nasabah. 

2. BWM Syariah FATAHA Cabang Perawang memiliki etika pelayanan 

khusus yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan nasabah. Etika 

pelayanan khusus yang dimaksud adalah selalu memberikan 

penjelasan tentang transaksi-transaksi yang diperbolehkan dalam 

islam. Hal ini harus dipertahankan agar nasabah lama tetap bertahan 

dan dapat mengajak calon nasabah baru untuk bertransaksi di BWM 

Syariah FATAHA Cabang Perawang. 

 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar 

Pelita Harapan Cabang Perawang, penulis ingin memberikan saran sebagai 

berikut : 
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1. Disarankan kepada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan 

Cabang Perawang untuk memperhatikan dan menyediakan faktor-

faktor eksternal seperti ketersediaan alat tulis dan ruang tunggu untuk 

nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro 

Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang.  

2. Saran dari saya untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

mengenai kualitas pelayanan sehingga BWM Syariah FATAHA dapat 

mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan nasabah. 
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