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ABSTRAK 

Perbankan berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk membantu masyarakat 

dalam mewujudkan perekonomian yang lebih baik. Sebagai mitra masyarakat perbankan 

diharapkan mampu mewujudkan transaksi yang nyaman dan aman. Indikator pelayanan yang 

baik pada perbankan diimplementasikan dengan ideal sehingga terciptanya pelayanan publik 

yang mudah dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Tahun 2016. Menyadari betapa pentingnya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan 

nasabah, Perbankan Syariah menyusun strategi manajemen penanganan komplain nasabah secara 

berdasarkan konsep ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, ini 

disebabkan data yang akan diperoleh dalam penelitian analisis manajemen penanganan komplain 

nasabah di perbankan syariah menggunakan teknik wawancara langsung di tempat penelitian dan 

diharapkan dapat menggambarkan sistematika penanganan komplain nasabah pada perbankan 

yang kemudian diformulasikan dan dianalisa melalui teori-teori yang relevan dengan masalah 

yang diangkat. Samplingnya dipilih sesuai purpose (tujuan), adapun sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 4 orang yang sudah direkomendasikan untuk mengadakan interview. Berdasarkan hasil 

wawancara dari 4 responden, dalam menilai manajemen penanganan komplain nasabah yang 

diimplementasikan perbankan syariah, Penanganan komplain nasabah telah diatur dengan 

prosedur penyelesaian berdasarkan konsep kemaslahatan dengan karakteristik commitment 

(komitmen), fairness (adil), visible (jelas), responsiveness (kecepatan), simple (mudah), 

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

daya. 

 

Kata kunci   : Penanganan Komplain, Kepercayaan Nasabah, Perbankan Syariah, 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

FACTORS THAT INFLUENCE THE MOTIVATION CIVIL SERVANTS (PNS) USE 

ISLAMIC BANKS 

(CASE STUDIES OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION) 

JABAR ZIL IKHRAM 

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia 

Jalan 

Kaliurang Km. 12 Sleman, Yogyakarta 

jabarzilikhram@gmail.com 

 

Role of Banking as a financial institution, which serves to assist the community in realizing a 

better economy. As a banking community partner is expected to realize a comfortable and secure 

transaction. Good service indicators in the banking system are implemented ideally so that the 

creation of easy public service and in accordance with Law Number 2 at Year 2009 about Public 

Service, year 2016. Recognizing the importance of obtaining and maintaining customer trust, 

Islamic Banking prepares management strategies for handling customer complaints based on the 

concept Islamic economics. This research is a qualitative descriptive approach, this is because 

the data will be obtained in the research of management analysis of customer complaint 

handling in sharia banking using direct interview technique in place of research and expected to 

describe systematika handling of customer complaint in banking which then formulated and 

analyzed through theories Relevant to the issues raised. Samplingnya chosen according to 

purpose (purpose), while the sample in this study as many as 4 people who have been 

recommended to conduct interviews. Based on the results of interviews from 4 respondents, in 

assessing the management of customer complaint handling implemented by sharia banking, 

Customer complaint handling has been arranged with the settlement procedure based on the 

concept of benefits with commitment, fairness, visible, responsiveness, , Simple, accessible, 

confidential, record, remedy, and resource. 

 

Keywords : Complaint Handling, Customer Confidence, Sharia Banking, Islamic Economic 

Perspective. 

 

 

 

 

 



 



I. PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan urat nadi 

perekonomian suatu negara. Perbankan 

menjadi instrument penting pada 

pembangunan nasional. Bank merupakan 

salah satu lembaga keuangan yang 

mempunyai peranan penting di dalam 

perekonomian suatu negara. Tidak sedikit 

kegiatan perekonomian terutama di sektor 

riil digerakkan oleh perbankan, baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Bank 

menurut Undang-Undang RI nomor 10 

tahun 1998 tanggal 10 November tentang 

Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat”. 

Terciptanya iklim investasi dan terciptanya 

lapangan kerja tidak luput dari peranan 

perbankan. 

Sebagai lembaga perantara keuangan 

(intermediary), perbankan memperhatikan 

pelayanan kepada nasabahnya. Pelayanan 

perbankan yang baik akan menimbulkan 

dampak-dampak positif tersendiri bagi suatu 

perbankan, diantaranya terpenuhinya 

kebutuhan nasabah, berjalannya mekanisme 

operasional yang baik, kepuasan yang 

dirasakan nasabah, meningkatnya citra bank 

di mata nasabah, dan tujuan-tujuan bank 

yang lain pun akan tercapai. Perbankan 

sebagai mitra masyarakat diharapkan dapat 

mewujudkan transaksi yang nyaman dan 

aman. Indikator pelayanan yang baik pada 

perbankan diimplementasikan dengan ideal 

sehingga terciptanya pelayanan publik yang 

mudah dan Sesuai Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Tahun 2016. 

Perbankan syariah merupakan 

perbankan yang menginterpretasikan nilai-

nilai Islam dan implementasi operasional 

perbankan yang jujur dan adil, sehingga 

citra perbankan syariah terjaga dan dapat 

menarik hati masyarakat menjadi nasabah 

yang loyal terhadap perbankan syariah. 

Berbagai strategi juga diperlukan untuk 

menarik hati para calon nasabah, sehingga 

perlu diadakan evaluasi terhadap kinerja dan 

operasional yang lebih baik, serta pengadaan 

presentasi edukasi pengenalan produk 

kepada calon nasabah. 

Pihak perbankan tentunya berusaha 

untuk memberikan pelayanan terbaik untuk 

nasabah, kualitas pelayanan yang baik 

mampu memberikan suatu dorongan kepada 

nasabah untuk menjalin ikatan yang kuat 

dengan perusahaan. Ikatan seperti ini dalam 

jangka panjang memungkinkan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan 

nasabah serta kebutuhan nasabah. 

Nasabah yang merasa tidak 

mendapatkan layanan baik disaat 

menyampaikan keluhan akan berinisiatif 

untuk berpindah ke perbankan lain yang 

dianggap bisa memberikan layanan terhadap 

komplain dan keluhan lainnya dengan baik, 

dampak lainnya ketika nasabah merasa tidak 

puas, mereka mencoba menyampaikan 

pengalaman buruknya kepada orang lain dan 

bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian 

dari ketidakmampuan melayani nasabah 

dengan baik. 

Keandalan sistem pelayanan sering 

menjadi penentu kepercayaan nasabah 

kepada perbankan dan produk-produknya. 

Dunia perbankan menyadari betapa 



pentingnya untuk memperoleh dan 

mempertahankan kepercayaan nasabah. 

Perbankan berlomba-lomba menunjukkan 

sikap lebih menghargai nasabah dan 

mengembangkan pelayanan yang unggul. 

Salah satu strategi yang diyakini merupakan 

manajemen penanganan komplain nasabah 

secara baik. Seperti yang diketahui bahwa 

salah satu permasalahan yang sampai saat 

ini belum mendapatkan tempat yang baik 

dalam sistem perbankan nasional adalah 

mengenai perlindungan konsumen 

perbankan, untuk hal ini, terkait masalah 

perlindungan dan pemberdayaan konsumen 

juga mendapat perhatian khusus di dalam 

Pilar Keenam Arsitektur Perbankan 

Indonesia. Dengan mengangkat topik 

tersebut menunjukkan adanya perhatian 

khusus yang diberikan Bank Indonesia 

terhadap konsumen yang sering kali berada 

dalam posisi yang lemah dan kurang 

diuntungkan apabila terjadi perselisihan 

kasus antara bank dengan nasabahnya 

(hermansyah, 2005). 

Pada peraturan Bank Indonesia 

nomor: 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian 

pengaduan nasabah pengaduan nasabah 

yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi 

meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan 

dalam jangka panjang dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

perbankan, peraturan ini diadakan dengan 

tujuan menciptakan sistem kepedulian yang 

tinggi, meningkatkan pemberdayaan 

konsumen, dan menumbuhkan kesadaran 

pelaku usaha jasa keuangan agar dapat 

meningkatkan dan menjaga kepercayaan 

masyarakat terkhusus bagi nasabah. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengkaji proses penyelesaian perkara 

konsumen yang masih perlu diketahui 

apakah sudah memenuhi kriteria 

penanganan dengan baik, dan apakah 

penanganan yang dilakukan sudah sesuai 

dengan prinsip syariah.  

Perbankan syariah sebagai 

perbankan yang menerapkan kaidah syariah 

pada produk dan layanannya, dengan 

mekanisme operasional yang belum familiar 

di lingkungan masyarakat, maka tidak 

menutup kemungkinan adanya nasabah yang 

melakukan pengaduan dan keluhan. 

Pentingnya peningkatan literasi keuangan 

atas dasar minimnya pengetahuan konsumen 

tentang produk dan/atau layanan jasa 

keuangan sebagai salah satu cara 

meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan 

keterampilan konsumen dan/atau 

masyarakat agar mampu menentukan produk 

dan jasa  keuangan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka, memahami dengan benar 

manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan 

kewajiban, meyakini bahwa produk dan jasa 

keuangan yang dipilih tersebut sudah sesuai 

dengan kemampuannya serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Salah satu yang ingin dicapai 

perbankan syariah adalah kemaslahatan, 

kemaslahatan identik dengan kepuasan, 

pemenuhan kebutuhan (utility). 

Kemaslahatan tidak terwujud bila produk 

dan pelayanan pada perbankan syariah 

belum memenuhi kebutuhan nasabah atau 

tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Pada 

dasarnya pemenuhan kebutuhan nasabah dan 

penanganan komplain dengan baik akan 

melahirkan maslahah dan kepuasan terhadap 

nasabah. (P3EI, 2007)  

Berorientasikan kemaslahatan, 

perbankan syariah menyusun konsep 



“manajemen penanganan komplain nasabah 

pada bank syariah” untuk terwujudnya 

pelayanan yang baik dan terciptanya 

kenyamanan nasabah perbankan syariah. 

Wahyono (2010) menyebutkan penilaian 

atau suatu manajemen komplain yang baik 

menurut Petterson manajemen penanganan 

komplain nasabah yang baik berdasarkan 

karakteristik : commitment (komitmen), 

fairness (adil), visible (jelas), responsiveness 

(kecepatan), simple (mudah), accessible 

(mudah diakses), konfidensial, record 

(catatan), remedy (memperbaiki), dan 

sumber daya. 

1.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, secara 

praktis dan teoritis diharapkan mampu 

memberikan wawasan yang 

komprehensif terhadap mekanisme 

operasional perbankan syariah. 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

telah dirumuskan di atas, untuk 

mempertegas arah penelitian ini maka 

dibuatlah tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

“Menjelaskan dan menganalisis 

manajemen penanganan komplain 

nasabah yang sudah diimplementasikan 

Bank Syariah Mandiri KCP Sleman 

ditinjau dari ekonomi Islam”. 

 

2. KERANGKA TEORI 

2.1 Mekanisme Operasional Perbankan 

Syariah 

2.1.1 Karakteristik Operasional Bank 

Syariah 

Bank syariah merupakan lembaga 

keuangan yang mengimplementasikan 

nilai-nilai Islam sebagai landasan 

operasionalnya, perbankan syariah 

memiliki karakteristik operasional 

sebagai berikut :  

Hubungan nasabah dan perbankan 

adalah  mitra usaha, beban biaya yang 

disepakati bersama pada waktu akad 

perjanjian diwujudkan dalam bentuk 

jumlah nominal, yang besarnya tidak 

kaku dan dapat dilakukan dengan 

kebebasan untuk tawar-menawar dalam 

batas wajar. Beban biaya tersebut hanya 

dikenakan sampai batas waktu sesuai 

dengan kesepakatan dalam kontrak. 

Penggunaan persentase dalam hal 

kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindari, karena 

persentase bersifat melekat pada sisa 

utang meskipun batas waktu perjanjian 

telah berakhir. 

Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan 

proyek, bank syariah tidak menetapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan 

yang pasti yang ditetapkan dimuka, 

karena pada hakikatnya yang 

mengetahui tentang ruginya suatu 

proyek yang dibiayai bank hanyala 

Allah SWT semata. 

Pengerahan dana masyarakat dalam 

bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan (al-

wadiah) sedangkan bagi bank dianggap 

sebagai titipan yang diamanatkan 

sebagai penyertaan dana pada proyek-

proyek yang dibiayai bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip 

syariah sehingga pada penyimpanan 

tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

bertugas untuk mengawasi 

operasionalisasi bank dari sudut 

syariahnya. Selain itu manajer dan 



pimpinan bank Islam harus menguasai 

dasar-dasar muamalah Islam. 

2.1.2 Aspek-Aspek Bank Syariah 

Berdimensi Keadilan dan Pemerataan, 

Bukti dimensi keadilan yang dimiliki 

bank Syariah ialah adanya sistem bagi 

hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi 

bahwa keuntungan dan kerugian yang 

dialami akan ditanggung secara 

bersama-sama. Dengan demikian, 

secara tidak langsung perekonomian 

umat akan terwujud secara merata 

dalam bentuk penyebaran modal dan 

kesempatan berusaha, sesuai ajaran 

Islam.  

Bersifat Mandiri, Prinsip bagi hasil 

yang bebas bunga menyebabkan bank 

Syariah secara otomatis akan terlepas 

dari gejolak moneter, baik dalam 

maupun luar negeri. Bank Syariah 

dengan sendirinya tidak bergantung 

kepada gejolak moneter sehingga bisa 

bergerak tanpa dipengaruhi oleh inflasi. 

Tentunya hal ini membrikan perbedaan 

dengan bank bank konvensional yang 

dalam operasionalnya menerapkan 

prinsip bunga, sehingga hal tersebut 

akan membuat bank konvensional harus 

memperhatikan tingkat inflasi dalam 

negara dan tingkat bunga riil di luar 

negeri serta persaingan dalam negeri. 

Persaingan Secara Sehat, Bentuk 

persaingan yang berlaku diantara bank 

Syariah ialah masing-masing berlomba-

lomba untuk menjadi yang lebih tinggi 

dari yang lainnya dalam memberikan 

keuntungan bagi hasil kepada para 

nasabahnya dan bukan saling 

menjatuhkan dalam mencari kelemahan 

lawan, apalagi mematikan usaha lawan. 

Pengerahan dana masyarakat dalam 

bentuk deposito atau tabungan 

penyimpan dianggap sebagai 

penyertaan modal,dan oleh bank 

ditempatkan pada proyek-proyek yang 

dibiayainya dan beroperasi sesuai 

dengan asas Syariah, sehingga kepada 

penyimpan tidak dijanjikan imbalan 

yang tetap (fixed return). Namun jika  

bakn yang diberikan proyek oleh bank 

tersebut mendapatkan keuntungan, 

maka penyimpan bisa memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dari 

tingkat bunga deposito atau tabungan 

yang berlaku pada bank konvensional. 

Adanya unit pendapatan berupa 

pendapatan tidak halal sebagai hasil 

dari transaksi dengan bank 

konvensional yang menggunakan 

prinsip bunga. Unit ini biasanya 

digunakan untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat miskin yang 

mengalamai musibah dan untuk 

kepentingan kaum muslimin yang 

bersifat sosial. 

Terdapat produk khusus yang tidak 

jumpai pada bank konvesional yaitu 

kredit tanpa bunga (murni bersifat 

sosial), di mana nasabah tidak diberikan 

kewajiban untuk mengembalikannya 

atau bisa mengembalikan tanpa beban 

lain. Di mana produk ini diperuntukkan 

untuk masayarakat miskin atau yang 

membutuhkan  dan untuk kegiatan 

sosial keagamaan. Sumber dana berasal 

dari zakat, infak, sedekah dan 

pendapatan tidak halal sebagai hasil 

dari transaksi dengan bank-bank 

konvensional yang menerapkan prinsip 

bunga. 



2.2 Manajemen Penanganan Komplain 

Nasabah 

Masyarakat menaruh kepercayaan 

untuk menempatkan uangnya melalui 

produk perbankan yang ditawarkan oleh 

bank dan peran perbankan adalah menjaga 

kepercayaan nasabah untuk 

mengembangkan operasional perbankan 

sebagai penyedia jasa keuangan. Tentunya 

dalam perbankan keluhan-keluhan nasabah 

harus ditangani dengan baik, pihak 

perbankan telah menyusun mekanisme 

penanganan komplain nasabah supaya 

nasabah yang mengajukan keluhan 

mendapatkan layanan dan permasalahannya 

dapat ditangani oleh pihak bank. 

Komplain adalah sebuah kata yang 

berkonotasi negatif bagi kedua pihak, baik 

bagi perbankan maupun bagi nasabah. 

Komplain pada umumnya dipersepsikan 

sebagai kesalahan, masalah, stress, frustasi, 

kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, 

ganti rugi dan sejenisnya. Komplain 

merupakan bagian dari proses purnabeli. 

Prosesnya berawal ketika konsumen 

merasakan ketidakpuasan setelah menerima 

pelayanan atau melakukan transaksi. 

Ketidakpuasan ini bisa bermula dari masalah 

uang yang sudah dikeluarkan sampai 

masalah psikologis seperti kekhawatiran. 

Komplain pada hakikatnya adalah 

suatu pernyataan formal yang dibuat oleh 

nasabah kepada pihak tertentu dalam 

organisasi produsen tentang ketidakpuasan 

atau salah satu unsure pelayanan yang 

dialami. Ketidakpuasan ini berhubungan 

dengan kegagalan pelayanan, yaitu persepsi 

nasabah tentang ketidakmampuan aspek-

aspek tertentu dari pelayanan untuk 

memenuhi harapan-harapan dari nasabah. 

Besarnya peran perbankan dalam 

pembangunan pada umumnya dan dalam 

sistem keuangan pada khususnya. Berbagai 

jasa keuangan yang diselenggarakan oleh 

lembaga keuangan dengan risiko-resiko 

yang harus mampu diminimalisir dengan 

berbagai strategi dan berpedoman pada 

peraturan-peraturan yang ada untuk dapat 

menghimpun dana dan melakukan 

pembiayaan.  

Masyarakat sangat terbantu dengan 

sarana fasilitas yang disediakan perbankan  

seperti penyediaan kartu kredit, ATM, surat-

surat berharga dan lain-lain. Adanya 

Interaksi yang terjalin secara intensif antara 

bank dan nasabah, bank berusaha untuk 

menarik minat konsumen.  

Ketika nasabah telah memilih produk 

perbankan, maka nasabah telah memasuki 

dimensi perjanji dan terbentuk suatu 

transaksi, sehingga terdapat keterikatan 

antara bank dan nasabahnya yang berujung 

kepada timbulnya hubungan hukum. 

Berdasarkan sifat dari subjek hukum, 

sebagai human nature yang memiliki 

kepentingan keperdataan yang berbeda, 

maka tidak menutup kemungkinan dapat 

terganggunya siklus harmonisasi 

kepentingan keperdataannya dalam 

hubungan perikatan antara bank dan 

nasabah. (Ari, 2016). 

Nasabah yang merasa adanya 

ketidaksesuaian dan perbankan belum 

memenuhi haknya sehingga nasabah 

melakukan komplain. Jadi munculnya 

komplain merupakan adanya 

ketidaksesuaian dengan perjanjian awal 

ataupun kesalahan dari salah satu pihak.  

Manajemen penanganan komplain 

secara umum adalah suatu sistem untuk 



memonitor sikap dan kepuasan para 

pelanggan, penyalur, dan partisipan lain 

dalam sistem pemasaran sehingga 

manajemen dapat mengambil langkah yang 

lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. 

Unsur yang paling penting adalah nasabah, 

sehingga inti dari manajemen komplain 

adalah mempertahankan nasabah yang ada 

(customer retention). Sehingga beban untuk 

menemukan nasabah baru berkurang (Tjipto, 

2009). 

Salah satu wujud dari manajemen 

komplain yang belakangan dipilih oleh 

banyak perusahaan jasa yang besar adalah 

penyediaan saluran telepon khusus bagi 

nasabah untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan pihak bank. Nasabah bisa 

memperoleh informasi dan menyampaikan 

keluhan atau komplain dengan 

memanfaatkan fasilitas tersebut.  

Mendapatkan  nasabah  yang  loyal 

sangatlah penting, menjadi  fokus  perhatian 

nasabah perlu mendapat layanan yang baik. 

Hal-hal seperti  kualitas  pelayanan,  

kepuasan  nasabah, terutama kepercayaan 

nasabah tetap harus terjaga. Salah  satu  

strategi yang  sering ditempuh untuk 

menjaga kepuasan dan  loyalitas nasabah 

adalah dengan penerapan  konsep pemasaran  

relasional (relationship marketing). Terlebih 

saat ini dalam pemasaran  produk  jasa  

termasuk  produk perbankan  telah  terjadi  

suatu  pergeseran paradigma dikarenakan 

pemasaran tidak dimaksudkan hanya untuk 

menawarkan produk melainkan juga 

menjalin hubungan akrab dengan nasabah. 

Nasabah yang melakukan komplain 

mengharapkan perbankan dapat menangani 

dengan baik. Lupiyoadi dan Hamdani (2009) 

Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan 

nasabah mengalami berbagai macam 

masalah, setidaknya berkaitan dengan 

penggunaan beberapa produk, informasi, 

dan pelayanan pada perbankan. 

2.3 Manajemen Penanganan Komplain 

Nasabah Yang Efektif 

Penilaian atas suatu manajemen 

komplain yang baik didasarkan pada 

karakteristik : commitment (komitmen), 

fairness (adil), visible (jelas), responsiveness 

(kecepatan), simple (mudah), accessible 

(mudah diakses), konfidensial, record 

(catatan), remedy (memperbaiki), dan 

sumber daya. (Wahyono, 2010). 

2.4 Konsep Ekonomi Islam Tentang 

Kemaslahatan 

Ekonomi islam menurut Khurshid 

Ahmad “ilmu ekonomi yang membahas 

suatu usaha sistematis untuk memahami 

masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku 

manusia secara relasional dalam perspektif 

islam.  Penerapan prinsip syariah dalam 

konsep ekonomi islam merupakan 

berorientasi pada perwujudan perekonomian 

yang lebih baik dan kesejahteraan 

masyarakat (kemaslahatan). 

Konsep ekonomi Islam menawarkan 

untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan perekonomian dengan jalan 

kemaslahatan, Yunia Fauzia (2014) menurut 

Jalal al- Din Abd al- Rahman : 

 المصلحة وردت فى لغة العرب االعمال الباعثة

 على نفع االنسان

“kemaslahatan merupakan segala 

sesuatu yang mengandung manfaat”.  

Kemaslahatan yang ingin dicapai 

bersifat umum, artinya kemaslahatan 

bersifat keseluruhan dan dapat dirasakan 

oleh semua orang, pada perekonomian 



maslahah cenderung berhubungan dengan 

keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. 

Karena itu, sebagian besar umat 

Islam memercayai bahwa Allah tidak akan 

memerintahkan sesuatu kecuali untuk 

kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika di 

dalam suatu hukum tidak adanya 

kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat 

dipastikan bukan dari Allah. Jadi, satu titil 

awal yang harus digarisbawahi adalah 

maqashid al-syariah bermuara pada 

kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan 

kemaslahatan manusia sebagai makhluk 

sosial. 

Abdul Riyadi (2014) Menurut Imam 

Malik bahwa  maslahat  mursalat  adalah 

kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya 

dari nash dan juga tidak disebutkan secara 

jelas oleh nash akan tetapi maslahat 

mursalah ini tidak boleh bertentangan 

dengan nash sebagai sumber pokok. 

Yunia Fauzia (2014) Imam al-

Ghazali dalam membuat batasan operasional 

maslalah mursalah  untuk  dapat diterima 

sebagai dasar dalam penetapan hukum 

Islam: 

1) Maslahat tersebut harus sejalan 

dengan tujuan penetapan hukum 

Islam yaitu memelihara agama, jiwa, 

akal, harta dan keturunan atau 

kehormatan. 

2) Maslahat tersebut tidak boleh ber-

tentangan dengan al-Qur’an, al-

Sunnah dan ijma’. 

3) Maslahat tersebut menempati 

level daruriyah (primer) atau  hajiyah 

 (sekunder) dan yang setingkat 

dengan daruriyah. 

Perbankan syariah dalam menangani 

komplain nasabah mempunyai prosedur dan 

alternatif penyelesaian yang bertujuan 

menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi nasabah. Manajemen penanganan 

komplain nasabah merupakan upaya 

perbankan dalam mempertahankan nasabah 

yang sudah menggunakan produknya, 

sehingga berkurangnya beban untuk 

menemukan nasabah baru.  

Hal inilah yang diupayakan untuk 

mewujudkan pelayanan nasabah yang baik 

sehingga terciptanya kemaslahatan nasabah, 

seperti implementasi manajemen 

penanganan komplain nasabah untuk 

penanganan komplain yang baik dan 

terciptanya kenyamanan dalam hubungan 

transaksi antara perbankan dan nasabah. 

Manajemen penanganan komplain 

nasabah sangat diperlukan untuk menjaga 

reputasi perbankan di kalangan masyarakat. 

Sektor jasa keuangan mendapatkan 

pengawasan dan pembinaan dari OJK 

dengan berlandaskan undang-undang. Maka 

perbankan harus mentaati peraturan untuk 

mewujudkan sistem operasional yang 

teratur, adil, transparan dan akuntabel. 

Sehingga untuk perbankan syariah 

menjadikan tujuan ekonomi Islam terwujud 

dengan adanya kemaslahatan yang dirasakan 

nasabah. 

Demikian dengan adanya komplain, 

perbankan mendapatkan pelajaran dan 

mampu menemukan ide-ide baru untuk 

mengembangkan layanan perbankan dan 

memungkinkan perbankan merespon secara 

cepat dan tanggap terhadap setiap masalah 

selanjutnya yang mungkin timbul. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 



Objek penelitian ini merupakan perbankan 

BSM (Bank Syariah Mandiri) sebagai 

perbankan syariah di indonesia yang 

memiliki reputasi yang baik, sistematika 

kebijakan yang diterapkan dalam menangani 

komplain nasabah. Adapun pihak nasabah 

perbankan sebagai pengguna jasa pelayanan 

perbankan BSM. 

 Penelitian ini merupakan jenis 

penilitian yang bersifat diskriptif, 

dimaksudkan bahwa penelitian ini 

dikembangkan dengan menemukan 

penjelasan yang sistematika terkait dengan 

masalah. Metode penelitian yang digunakan 

merupakan metode kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dengan wawancara langsung, 

wawancara yang terstruktur, yaitu 

wawancara yang dilakukan secara terencana 

yang berpedoman pada pertanyaan yang 

telah dipersiapkan kepada pihak perbankan 

yang berperan langsung pada penanganan 

komplain nasabah sehingga diharapkan 

dapat menggambarkan sistematika 

penanganan komplain nasabah pada 

perbankan yang kemudian diformulasikan 

dan dianalisa melalui teori-teori yang 

relevan dengan masalah yang diangkat. 

Subjek dari penelitian ini adalah pihak 

perbankan yang berperan langsung dalam 

menangani komplain nasabah dan nasabah 

perbankan dan nasabah yang telah 

melakukan komplain terhadap perbankan. 

Penelitian ini berlokasi JL. Raya Magelang, 

Km. 10 No. 39, Bangunrejo, Tridadi, Kec. 

Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 55511.  

Teknik pemeriksaan keabsahan data 

pada penelitian ini menggunakan 

trianggulasi sumber dengan cara 

mendapatkan data dari sumber informan 

yang berbeda-beda namun dengan 

menggunakan teknik yang sama. Tentu 

masing-masing informan  itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 

handal. 

 

4. PEMBAHASAN 

 

Manajemen Penanganan Komplain Pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Sleman 

Sebagai lembaga keuangan, tentunya 

perbankan rentan terhadap resiko. 

Kesalahan-kesalahan atau Human Error 

dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat 

merugikan sebelah pihak sehingga 

menyebabkan adanya kesenjangan antara 

perbankan dan nasabah. Untuk kenyamanan 

dan menampung keluhan nasabah yang akan 

segera ditangani, maka perbankan 

merumuskan sistematika pelayanan 

pengaduan keluhan dan membentuk divisi 

untuk penanganan komplain nasabah. 

1. Prosedur Penanganan Komplain 

Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP 

Sleman 

1) Penanganan komplain nasabah 

menjadi tanggung jawab divisi front-

line, Customer Service yang sudah 

diberikan tugas untuk melayani dan 

menangani keluhan nasabah. 

2) Menerima via komplain nasabah : 

walk in, call center, email, mengirim 

surat. 



3) Melayani nasabah dengan baik, 

memberikan salam, kemudian 

senyum yang tidak berlebihan 

(senyum tulus), dan menyapa 

minimal lima kali nama nasabahnya, 

serta tidak lupa untuk meminta maaf.  

4) Menggali permasalahan dan 

mendengarkan permasalahan yang 

dikeluhkan nasabah, kemudian 

permasalahannya ditulis dengan rapi 

dalam form khusus komplain untuk 

memudahkan proses penyelesaian. 

5) Apabila nasabah menyampaikan 

keluhan melalui telepon, maka pihak 

yang dari Bank Syariah Mandiri 

menanyakan identitas dari nasabah 

kemudian menanyakan jenis keluhan 

yang ada. Keluhan tersebut juga 

dicatat dengan rapi. 

6) Bila keluhan disampaikan melalui 

bentuk tulisan baik surat atau email, 

maka surat tersebut hendaknya 

disortir kemudian ditindaklanjuti 

dengan proses penanganan. 

7) Mengklasifikasi permasalahan 

menjadi permasalahan tingkat ringan 

dan berat. Customer Service meng-

handle masalah yang ringan dengan 

sendirinya, penanganannya ada yang 

terselesaikan saat itu juga dan paling 

lama membutuhkan waktu 2 s/d 3 

hari kerja. Permasalahan berat tetap 

diterima Customer Service akan 

tetapi penanganannya dibantu oleh 

kepala Operation Officer atau 

diserahkan kepada kantor pusat Bank 

Syariah Mandiri. Permasalahan berat 

maksimal ditangani dengan 60 hari 

kerja oleh pihak Bank Syariah 

Mandiri. 

8) Mencarikan solusi yang tepat dan 

dikonfirmasikan ke nasabah untuk 

kebijakan penanganan yang diambil. 

Misalnya, kadangkala ketika nasabah 

ingin melakukan transaksi transfer 

uang tetapi uang tersebut tidak 

sampai ke rekening tujuan, nasabah 

mengkhawatirkan uangnya hilang. 

Kemudian Bank Syariah Mandiri 

menghubungi pihak IT BSM untuk 

mengecek uang tersebut. 

9) Apabila nasabah melakukan 

komplain karena ketidakcocokan 

terhadap produk perbankan, Bank 

Syariah Mandiri mengupayakan 

untuk merentesi nasabah 

(mempertahankan nasabah) dengan 

menawarkan produk lain yang lebih 

sesuai dengan kebutuhannya (cross-

selling). 

10) Menerima umpan balik dari 

pelanggan mengenai solusi tersebut 

untuk bisa mencegah masalah yang 

sama terjadi dikemudian hari. 

Manajemen penanganan komplain 

merupakan suatu sistem untuk memonitor 

sikap dan kepuasan para pelanggan, 

penyalur, dan partisipan lain dalam sistem 

pemasaran sehingga manajemen dapat 

mengambil langkah yang lebih cepat untuk 

menyelesaikan masalah. Memprioritaskan 

nasabah, sehingga inti dari manajemen 

komplain adalah menangani keluhan 

nasabah dan berharap nasabah tidak beralih 

pada perbankan lainnya. Sehingga beban 

untuk menemukan nasabah baru berkurang. 

 Menangani keluhan nasabah menjadi 

tugas yang harus dipersiapkan perbankan, 

supaya setiap keluhan nasabah dapat 

ditangani dengan baik dan cepat. Wahyono 



(2010) Penilaian atas suatu manajemen 

komplain yang baik didasarkan pada 

karakteristik : commitment (komitmen), 

fairness (adil), visible (jelas), responsiveness 

(kecepatan), simple (mudah), accessible 

(mudah diakses), konfidensial, record 

(catatan), remedy (memperbaiki), dan 

sumber daya. 

 

5. 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. 
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