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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang 

manajemen penanganan komplain nasabah berdasarkan ekonomi islam yang 

melibatkan nasabah Bank Syariah Mandiri. Penanganan komplain nasabah 

yang efektif dengan karakteristik commitment (komitmen), fairness (adil), 

visible (jelas), responsiveness (kecepatan), simple (mudah), accessible (mudah 

diakses), konfidensial, record (catatan), remedy (memperbaiki), dan sumber 

daya, berdasarkan orientasi kemaslahatan untuk nasabah perbankan syariah. 

Manajemen penanganan komplain nasabah melalui beberapa prinsip tersebut 

telah berorientasi pada kemaslahatan berdasarkan konsep ekonomi Islam. 

B. Saran 

1. Penelitian Mendatang 

 Penelitian yang penulis lakukan ini hanya membahas mekanisme 

penanganan komplain nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sleman 

berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan informan yang sangat 

terbatas. Mungkin di masa mendatang perlu dilakukan yang lebih baik dan 

lebih mendalam misalnya penanganan komplain yang diinginkan nasabah- 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

2. Keterbatasan Penelitian 

a. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif atau dengan teknik 

wawancara, sehingga keabsahan hasil penelitian tergantung peneliti 

dan subjek yang diwawancarai, ada kemungkinan benar ataupun salah. 

Namun demikian, penelitian ini dioptimalkan untuk hasil yang sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. 

b. Sekiranya banyak kekurangan dari penelitian ini, diharapakan adanya 

penelitian lanjutan yang membahas manajemen penanganan komplain 

nasabah di perbankan syariah berdasarkan ekonomi islam, dikarenakan 

pengetahuan masyarakat tentang prosedur penanganan komplain 

nasabah di perbankan syariah masih terbatas, sehingga meminimalkan 
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kesalahpahaman antara nasabah terhadap perbankan ataupun 

sebaliknya. 
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Lampiran 1 

Pedoman wawancara nasabah perbankan syariah pada penelitian 

(Manajemen Penanganan Komplain Nasabah Berdasarkan Ekonomi Islam 

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta) 

A. Biodata Penelitian 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat   : 

Via Komplain  : 

Jenis Komplain : 

Pekerjaan  : 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Kodifikasi Pertanyaan 

N1 Bagaimana sikap perbankan saat nasabah menyampaikan keluhan? 

N2 Apakah karyawan perbankan menerapkan prinsip 3S (senyum, salam 

dan sapa) kepada nasabah dalam pelayanannya? 

N3 Setelah menyampaikan keluhan, apakah nasabah merasakan pelayanan 

yang baik? 

N4 Apakah anda memilih perbankan syariah karena pelayanan yang baik 

dan adil? 

N5 Menurut anda apakah perbankan cukup adil dalam menangani 

permasalahan nasabah? 

N6 Apakah pihak perbankan memberikan informasi yang jelas terhadap 

penanganan keluhan nasabah? 

N7 Apakah perbankan berupaya secepatnya menyelesaikan keluhan yang 

nasabah ingin sampaikan? 
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N8 Apakah perbankan memberikan informasi yang mudah dipahami 

nasabah? 

N9 Apakah anda dapat dengan mudah untuk menyampaikan keluhan? 

 

Lampiran 2 

Pedoman wawancara perbankan syariah pada penelitian (Manajemen 

Penanganan Komplain Nasabah Berdasarkan Ekonomi Islam Di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta) 

A. Biodata Penelitian 

Nama  :  

Umur  :  

Jenis Kelamin :  

Alamat  : 

Jabatan  : 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Kodifikasi Pertanyaan 

P1 Layanan apa saja yang disediakan untuk menyampaikan keluhan 

nasabah ? 

P2 Apa yang harus dilakukan perbankan, jika keluhan tidak bisa 

diselesaikan secepatnya?  

P3 Masalah keluhan seperti apa yang sering Bank Syariah Mandiri 

terima/tangani ?  

P4 Berapa jumlah keluhan yang diterima dalam satu bulan ?  

P5 Bagaimana proses pendokumentasian keluhan yang terjadi ?  

P6 Bagaimana sikap perbankan saat menghadapi nasabah yang 

menyampaikan keluhannya ? 

P7 Bagaimanakah langkah yang diambil perbankan dalam 

menangani keluhan nasabah ?  

P8 Bagaimana cara untuk mengetahui keluhan tersebut ringan, 

sedang, berat dan berapa lama proses pencarian solusi terhadap 
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keluhan yang terjadi?  

P9 Apakah pihak perbankan menyiapkan devisi yang berperan 

khusus dalam penanganan komplain nasabah? 

P10 Apakah terhadap manajemen penanganan komplain nasabah 

ditetapkan SOP yang harus diterapkan perbankan? 

P11 Bagaimana pihak bank dalam menjaga privasi nasabah? 

P12 Bagaimana sikap perbankan saat nasabah menyampaikan 

keluhan? 

P13 Apakah karyawan perbankan menerapkan prinsip 3S (senyum, 

salam dan sapa) kepada nasabah dalam pelayanannya? 

P14 Apakah perbankan menginformasikan nasabah terkait kemajuan 

dalam penanganan komplain? 
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara Nasabah Bank Syariah Mandiri 

Nama : Odie Dzarkasyi (Informan pertama) 

Kodifikasi : W1 

Jawaban 

untuk 

Pertanyaan 

 

Jawaban 

N1 Pihak perbankan dengan baik menerima keluhan yang 

disampaikan nasabah, ditambah lagi CSnya menyambut saya 

dengan ramah dan bersiap untuk mendengarkan keluhan 

saya. 

N2 Iya menerapkan 3 S, yang lebih menarik pada perbankan 

syariah disambut dengan mengucapkan salam. 

N3 Dengan segala kenyamanan dalam menyampaikan keluhan, 

tentu saja saya merasakan pelayanan yang baik 

N4 Iya, karena perbankan syariah menerapkan prinsip keadilan, 

makanya saya ingin menggunakannya, kalau pelayanan yang 

baik itu kan saya kira seluruh perbankan berupaya untuk 

melayani dengan baik. 

N5 Sangat adil, tidak membeda-bedakan bentuk keluhan ataupun 

siapa saja yang mengajukan komplain akan ditangani 

N6 Tentu saja pihak perbankan menginformasikan sistematika 

yang jelas terkait penanganan keluhan, seperti CS 

memberikan prosedur yang harus dilewati nasabah dalam 

proses penanganan komplain nasabah. 

N7 Saya rasa pihak perbankan sudah berupaya untuk menangani 

permasalahan secepat mungkin, hal itu dibuktikan dengan 

perbankan mempersiapkan bagian-bagian yang bertugas 
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untuk menangani komplain. 

N8     Pihak perbankan dalam memberikan informasi yang mudah             

dipahami terhadap nasabahnya yang melakukan komplain. 

N9 Nasabah sangat mudah untuk dapat menyampaikan keluhan 

karena pihak perbankan telah menyediakan sarana untuk 

para nasabah yang akan menyampaikan keluhannya. 
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Nama : Bustomi (Informan kedua) 

Kodifikasi : W2 

Jawaban 

untuk 

Pertanyaan 

 

Jawaban 

N1 Pihak perbankan menyambut dengan ramah dan mengerti 

keluhan nasabah 

N2 Tentunya CS perbankan menyambut dengan salam, sapa, dan 

senyum kepada nasabah 

N3 Nasabah perbankan syariah merasakan pelayanan yang 

prima dan merasakan bahwa pihak perbankan memahami 

kebutuhan nasabah dalam menyampaikan keluhan 

N4 Perbankan syariah memberikan pelayanan yang adil kepada 

nasabah  

N5 Iya, perbankan syariah dengan tidak melihat latar belakang 

nasabahnya berupaya menangani keluhan yang nasabah 

sampaikan. 

N6 Perbankan memberikan informasi yang cukup jelas kepada 

nasabah  

N7 Pihak perbankan sangat berupaya untuk dapat 

menyelesaikan dan menangani keluhan dengan segera 

dengan sebaik-baiknya. 

N8 Informasi yang disampaikan pihak perbankan untuk nasabah 

sangatlah mudah untuk dipahami 

N9 Untuk menyampaikan keluhan nasabah kepada pihak 

perbankan sangatlah mudah, perbankan menyediakan 

beberapa sarana untuk nasabah menyampaikan keluhannya. 
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Nama : Siti Nur Mubarakah (Informan ketiga) 

Kodifikasi : W3 

Jawaban 

untuk 

Pertanyaan 

 

Jawaban 

N1 Perbankan menyambut nasabah dengan ramah dan 

mendengarkan dengan baik keluhan nasabah, nah itu bisa 

buat kesan nyaman. 

N2 Iya, perbankan syariah menerapkan prinsip senyum, salam, 

sapa dalam pelayanan nasabah 

N3 Pihak perbankan sangat baik dalam menanggapi keluhan 

nasabah, nasabah merasakan pelayanan yang baik yang 

diterapkan perbankan syariah. 

N4 Sebenarnya salah satu alasannya begitu, karena pelayanan 

yang baik sudah jadi hal yang seharusnya ada dalam 

perbankan untuk mewujudkan kenyamanan pada nasabah. 

Tapi dikarenakan perbankan syariah berorientasi pada 

keadilan, saya menjadi nasabah perbankan syariah, dan ikut 

andil untuk mengembangkan ekonomi syariah. 

N5 Iya, perbankan cukup adil dalam menangani komplain 

nasabah, perbankan syariah mengambil alternatif yang 

sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan pihak 

nasabah 

N6 Pihak perbankan memberikan informasi yang jelas, seperti 

sistematika atau prosedur dalam penanganan komplain 

nasabah 

N7 Perbankan syariah berupaya untuk menyegerakan dalam 

menyelesaikan permasalahan nasabah, bila ada masalah 
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yang bisa diselesaikan sekarang, maka akan diselesaikan. 

 

N8 Sangat mudah dipahami informasinya yang jelas 

N9 Karena permulaannya yang terkesan nyaman dengan 

terapan 3 S, maka nasabah lebih mudah untuk 

menyampaikan keluhan. 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara Customer Service Bank Syariah Mandiri 

Nama  : Anrachmawati 

Kodifikasi : W4 

Waktu : Jam 16 : 00. Tanggal : 7 Maret 2017  

Jawaban 

untuk 

Pertanyaan 

 

Jawaban 

P1 Jadi, untuk layanan ini maksudnya untuk media komplain, kita 

ada “walk in”, berarti nasabah datang langsung ke CS, itu 

namanya nasabah “walk in”, terus juga bisa lewat telepon, bisa 

melalui surat, email. Setiap CS itu mempunyai “Complain 

Handling Management System” sendiri, dan nasabah bisa 

memilih sendiri media pelaporannya baik itu email, media 

massa, jadi emang kita harus mencantumkan ketika komplain itu 

nasabah gunakan via media apa. 

P2 Kita mengedukasi nasabahnya dan besok kita menghubungi lagi, 

besok atau lusa untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang 

jelas kita harus mengfollow-up lah dan menghubungi kembali 

nasabah bila masalah itu sudah selesai atau dengan solusi lain 

yaitu meretensi (menawarkan nasabah dengan produk lain). 

P3 Yang sering ditangani itu biasanya yang berkaitan dengan “e-

channel” itu sudah menjadi kendala semua perbankan, ya pas 

akhir bulan susah untuk bertransaksi, itu biasanya segera tak 

edukasi secepatnya. 

P4 Setiap CS punya database sendiri, jadi tiap komplain pasti 

dicatat dan rekam, itu yang komplain perbulan diantara satu 

sampai dua orang. 
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P5 Pertama itu ya kita input di system, data yang kita peroleh bila 

nasabah mengajukan komplain dengan mengisi form dulu, 

sebagai dasar untuk jadi arsip. Kita butuh data darinya, bener 

gak yang ini orangnya yang punya rekening ini, KTP, buku 

tabungan dan KTM nya harus terlampirkan. Terus kalau 

berkaitan dengan transaksinya kan harus tak print juga mutasi 

rekening orangnya sama formnya, terus kalau biasanya jangka 

waktu penanganan komplain maksimal 10 hari kerja, maksudnya 

kalau ada komplain yang harus dikomunikasin terlebih dahulu. 

P6 Untuk langkah pertama sih, kita harus meminta maaf atas 

ketidaknyamanannya, minta maaf itu merupakan dasar 

pelayanan, entah siapa yang salah ataupun nasabah yang 

kurang jelas informasinya kita harus meminta maaf. Kemudian 

kita menggali dulu permasalahan itu bagaimana, dan kita 

mencarikan solusi, tapi terakhir bila kekecewaannya kepada 

penyelesaian, kita harus meretensi, retensi itu mempertahankan 

nasabah dengan menawarkan produk lain. Misalnya yang 

“mobile banking” limit transaksinya 5 juta terus karena nasabah 

dia kebutuhan transaksinya besar, nah itu kita retensi pada 

produk “net banking” misalnya, atau penawaran produk lain 

dan diupayakan untuk dilakukan “cross selling” siapa tahu 

nasabahnya mau. 

P7 Intinya langka-langkahnya ya seperti tadi, meminta maaf, 

kemudian menggali permasalahan, mencarikan solusi untuk 

permasalahan nasabah. 

P8 Mengetahui komplain nasabah itu ringan, sedang atau berat, 

memang parameter jelasnya itu belum begitu ditentukan ya, tapi 

intinya entah itu cuma ringan atau kecil itu tetap kita coba untuk 

selesaikan dengan cepat. Menurut saya yang ringan itu yang 

bisa saya selesaikan saat itu juga, kalau sedang mungkin saya 
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masih bisa handle untuk diselesaikan sendiri tapi saya butuh 2 

s/d 3 hari, kalau dalam kategori sudah berat, itu saya perlu 

bantuan kepala Operation Officer. Misalnya kalau yang ringan 

itu seperti komplain mobile banking, masih bisa saya selesaikan 

karena saya bisa menggali dulu itu tidak bisanya karena apa, 

masalah dari ATM nya, seumpama ATM nya udah expired, 

nomor HP nya ganti atau ATM terblokir. Soalnya kan karena 

mobile banking sama ATM terkonek jadi satu, kalau salah pin 3 

kali maka terblokir, otomatis dia gak bisa transaksi pakai mobile 

banking nya, atau boleh juga dia satu hari itu udah transfer 5 

juta dari ATM, kemudian dia mau transfer lagi lewat ATM, itu 

tidak bisa, intinya masalah yang bisa saya handle. 

Kalau yang sedang itu, jika nasabah transfer lewat teller tapi 

nasabah disananya belum keterima, nah itu kan saya gak bisa 

ngecek dimana nyantolnya, saya minta bantu dan ngecek ke 

“Operation Officer” ditolaknya itu karena apa atau sudah ada 

pengembalian dana yang dimasukkan kembali ke rekening 

perantaranya. Kalau yang berat ya, saya belum bisa memberikan 

contohnya. 

P9 Bila divisi yang khusus pada manajemen penanganan masalah 

memang ada yang di pusat. Divisi yang khusus, tapi saya lupa 

namanya, makanya jika masalah selesai kita mendapatkan 

pemberitahuan dari mereka. 

P10 Ada, yang pertama itu kan waktu komplain kita minta form 

nasabah, kemudian identifikasi dan menggali permasalahan, 

kemudian proses penanganan, terus diupayakan hasilnya 

memuaskan untuk nasabah. 

 

P11 Kalau ini sih ada UUD nya, kita tidak boleh menge-share-nya ke 

pihak luar, makanya data yang berkaitan dengan privasi 
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nasabah, kita harus berhati-hati dan menjaganya, kayak “BI 

cheking” menyangkut nasabah, itu tidak boleh diberitahu kepada 

pihak yang tidak berkepentingan. 

P12 Berempati, meminta maaf, menggali permasalahan, mencarikan 

solusi, apalagi kalau kita bisa “Cross Selling”, misalnya kita 

promosikan untuk sukuk tapi harus sesuai kebutuhannya juga, 

untuk mewujudkan loyalitas nasabah. 

P13 Nah kalau yang ini pasti dan wajib, sudah menjadi standar 

pelayanan, pertama juga harus salam, kemudian senyum, 

senyumnya gak boleh berlebihan, maksudnya senyum benar-

benar tulus, kemudian menyapa minimal 5 kali nama 

nasabahnya. 

P14 Iya, itu termasuk edukasi, kadangkan nasabah ketika transfer 

uang dan tidak sampai, otomatis kan khawatir kalau uangnya 

hilang. Padahal tidak, karena dari pihak IT perbankan itu akan 

dicek ulang, apabila uang transfer belum juga keterima, otomatis 

dana dikirim ke rekeningnya sendiri, tinggal konfirmasi saja. 

Ada lagi kalau tarik tunai, uangnya gak keluar, tapi uangnya 

kedebet, itu pihak perbankan pasti ngecek kan nanti kas nya 

ATM selisih, itu memang gak bisa sehari, tapi uangnya tidak 

hilang, intinya kita informasikan transaksi di perbankan itu 

aman. 

 

 

 

 


