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“Waktu bagaikan pedang, jika kamu memanfaatkannya dengan baik 

maka ia akan memanfaatkanmu” 

HR. Muslim 
 

Manfaatkanlah  waktumu sebaik mungkin, jadikan waktu itu berharga. 

Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain sebab Kita tidak pernah 

tau seberapa banyak waktu yang kita miliki di dunia ini jadi jangan 

pernah sia-siakan waktu yang ada 
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ABSTRAK 

 

Performa Automatic Teller Machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI) Pasca Merger 3 Bank (Studi: Pengguna Automatic Teller 

Machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) Mahasiswa 

Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu) 

Oleh Desi Sartika Sari, NIM: 1711140005 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelengkapan 

performa Automatic Teller Machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI) pasca merger 3 Bank. Untuk mengetahui hal ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan peneliitan diskriftif. Penelitian ini menggunakan sumber 

data primer yang diperoleh secara langsung dan sumber data sekunder 

yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan seperti buku dan jurnal. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis 

interaksi. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

pengukuran performa Automatic Teller Machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) dilihat dari service excellent dan fee based income 

sudah cukup baik seperti kebersihan, kenyamanan keindahan, serta 

keamanan pada mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) setelah adanya merger 3 Bank dan untuk fee based 

income beberapa nasabah mengeluhkan tambahan biaya administrasi 

yang cukup besar pada setiap transaksi. 

 

Kata Kunci: Performa, Automatic Teller Machine (ATM), BSI. 
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ABSTRACT 

 

Automatic Teller Machine (ATM) Performance of Bank Syariah 

Indonesia (BSI) Post Merger of 3 Banks (Study: Automatic Teller 

Machine (ATM) Users of Bank Syariah Indonesia (BSI) Islamic 

Banking Student UINFAS Bengkulu) 

By Desi Sartika Sari,NIM: 1711140005 

 

 

 The purpose of this study was to determine the completeness 

of the performance of the Automatic Teller Machine (ATM) of Bank 

Syariah Indonesia (BSI) after the merger of 3 banks. To find out this, 

the researcher uses qualitative research methods using a descriptive 

research approach. This study uses primary data sources obtained 

directly and secondary data sources obtained from reading sources 

such as books and journals. The data collection technique used is 

interaction analysis technique. From the results of the research and 

discussion, it can be seen that the measurement of the completeness of 

the performance of the Automatic Teller Machine (ATM) of Bank 

Syariah Indonesia (BSI) in terms of service excellent and fee based 

income is quite good, such as cleanliness, comfort, beauty, and security 

on the Automatic Teller Machine (ATM). Bank Syariah Indonesia (BSI) 

after the merger of 3 banks and for fee-based income, several customers 

complained about the large additional administrative costs for each 

transaction. 

 

Keywords: Performance, Automatic Teller Machine (ATM), BSI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Globalisasi Ekonomi yang mengubah perilaku dunia usaha 

sekarang telah mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia, 

khususnya sektor industri keuangan dan perbankan. Oleh karena itu 

sistem keuangan di Indonesia saat ini sangat terkait dengan perubahan 

sistem keuangan dunia yang semakin menglobal, maka dari itu 

Indonesia harus melaksanakan berbagai reformasi keuangan, dalam 

rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, pemanfaatan stabilitas 

ekonomi makro harus dilakukan yang salah satunya dengan upaya 

penyehatan perbankan dalam rangka meningkatkan peran lembaga 

tersebut sebagai intermediasi kesektor-sektor produksi
1
.  

 Perkembangan perekonomian nasional atau internasional 

yang berkembang dengan cepat disertai tantangan-tantangan yang 

semakin besar harus segera diikuti perkembangannya oleh perbankan 

nasional dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya 

                                                           
1
Rifka Regar, Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan 

Nasabah. Jurnal Adminstrasi Bisnis. 2016. h.1 



2 

 

2 

 

kepada masyarakat. Peranan perbankan sangat mempengaruhi 

kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai 

darahnya perekonomian suatu negara. kemajuan suatu bank 

didalam suatu negara, maka semakin besar peranan dalam 

mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia 

perbankan saat ini semakin dibutuhkan pemerintah dan 

masyarakat.
2
 

 Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Bab 1 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3
 

Berdasarkan jenisnya Bank dibedakan menjadi dua prinsip yaitu 

Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah 

suatu jenis lembaga keuangan yang memberikan jasa, misalnya 

menghimpun dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan 

memperlancar transaksi perdagangan dengan menggunakan 

                                                           
2
Rifka Regar, Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap 

Peningkatan Nasabah. Jurnal Adminstrasi Bisnis. 2016. h.1 
3
Moh. Ali Wafa. Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank 

Konvensional dan Bank Syariah.Jurnal Hukum Perbankan dalam Sitem 

Operasional Bank. 2017. Vol XVI(2). 3 
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sistem perhitungan bunga. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut jenisnya Bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum 

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
4
 

 Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah 

di Indonesia makin maju dan berkembang. Dampak krisis 

moneter membawa pengaruh positif bagi perbankan syariah 

karena kalangan masyarakat dan pakar ekonomi tidak cuma 

memantau melainkan ingin prinsip syariah diterapkan secara 

maksimal. Dalam Bank Syariah, bunga dikategorikan sebagai 

riba yang haram diterapkan dalam praktek perbankan karena tida 

sesuai dengan prinsip Islam yang mengharamkan riba seperti 

terdapat dalam surah Al-Baqarah (2):(275) 

  َِ َُ  ٱىَِّزي اَ  ي أُْميُ٘ ٰ٘ ب  َ ٱىشِّ َُ  ل  ٘ ٍُ َ ي قُ٘ ب إِلَّ  َ ًَُ م  بَّطَُُٔ ٱىَِّزٙ ي قُ٘ َُِ ي ت خ 
ْيط ٰ َِ  ٱىشَّ ٍِ ظَِّ   َ ۚ َ ٱْى ىِلَ  

 ر ٰ

ٌَْ ُ َّٖ  ّ اَ   بِأ ٓ٘ ب ق بىُ  َ ْثوَُ ٱْىب ْيغَُ إَِّّ ٍِ  
اَ  ٰ٘ ب  ۚ َ ٱىشِّ وََّ  أ د   ٗ  َُ ًَ  ٱْىب ْيغَ  ٱّللَّ شَّ د   ٗ  

اَ  ٰ٘ ب  َ ٱىشِّ  ۚ  ِ َ بٓءَ  ف  ُٓۥج   

ِػظ ت َ ْ٘  ٍ  ٍِِّ بِِّٔۦ  َٰٚ سَّ ُۥ ف ٲّتٖ   ب ف ئ   ٍ ي فَ   ُشُٓٓۥَ ع  ٍْ أ   ٗ َِ إِىٚ   ۚ َ ٱّللَّ  َِْ  ٍ  ٗ بدَ   ئِلَ  ػ 
ٓ ى ٰ  ٗ ُ بَُ ف أ  أ ْصذ ٰ

ۚ َ ٱىَّْبسَِ  ٌَْ َُ  فِيٖ ب ُٕ يُِذٗ   خ ٰ

                                                           
4
 Damarwan dan Muhammad Iqbal Fasa,  Manajemen Lembaga 

Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UNY press, 2020). h. 108.  
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275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya. 

Ayat diatas sesusai dengan misi perbankan syariah yang 

memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi 

masyarakat luas
5
. 

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan 

yang sangat pesat sehingga akan terus berkembang yang nantinya 

dapat memperkuat stabilitas perekonomian dan 

keuangan.
6
Diantara Bank-bank syariah yang ada di Indonesia 

salah satunya ialah Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI ini 

                                                           
5
Muhammad Ardy Zaini, Konsep Al-Quran dan AL-Hadits tentang 

Operasional Bank Syariah. Jurnal Iqtishoduna. Vol.4 No.1 . 2014. 
6
 Budhi Wilidarjo, Pengertian, pernanan, dan Perkembangan Bank 

Syariah di Indonesia.Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2005.Vol. 2(1). 
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merupakan penggabungan dari  ketiga Bank yaitu Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang menjadi satu entitas 

yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 Februari 

2021. Penggabungan ini bertujuan untuk dapat menyatukan 

kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan 

layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki 

kapasitas permodalan yang lebih baik.  

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, 

BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian 

BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing 

di tingkat global
7
. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga melihat 

potensi besar pada segmen perbankan syariah, dengan niat untuk 

menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip luhur perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) 

berkomitmen untuk produk serta layanan yang terbaik, 

menenteramkan, serta terus tumbuh secara positif.
8
 Dalam proses 

pengembangannya Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan 

strategi baru untuk dapat menumbuhkan upaya peningkatan laba 

                                                           
7
 Https//.Bsi.co.id 

8
 Situs Resmi www.BSI.co.id 
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yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya melakukan 

aktifitas funding dan lending saja namun layanan jasa saat ini 

mulai ditingkatkan guna mendapatkan fee based income sebagai 

upaya untuk menambahkan laba bank. Salah satu jasa layanan 

Bank Syariah Indonesia yaitu adanya penyediaan automatic teller 

machine (ATM). Bergabungnya bank-bank dalam jaringan mesin 

automatic teller machine (ATM) dapat menciptakan sistem 

pembayaran secara Nasional karena pada saat ini bank dapat 

melakukan transaksi antar bank dengan waktu yang tidak 

terbatas.
9
 

Upaya peningkatan kualitas terhadap pelayanan kepada 

para nasabah perbankan menjadikan automatic teller machine 

(ATM) sebagai salah satu strategi utama.Automatic Teller 

Machine (ATM) telah menjadi alat pembayaran, kartu ATM 

mencatat transaksi paling tinggi. Pada saat pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1987 oleh Bank Niaga, fungsi ATM 

hanya sebatas penarikan tunai. Seiring berjalannya waktu 

automatic teller machine (ATM) merupakan alat elektronik yang 

                                                           
9
 A. Handiman, Bank Dan Lembaga Bukan Bank.(Jakarta: PT. Indeks, 

2009). h. 257. 
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diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi secara elektronis seperti mengecek 

saldo, mentransfer uang dan juga mengambil uang dari mesin 

automatic teller machine (ATM) tanpa perlu dilayani seorang 

teller.
10

 Begitupun dengan BSI juga berupaya dalam memberikan 

kualitas pelayanan yg lebih baik melalui mesin automatic teller 

machine (ATM), hal ni dilakukan tidak hanya untuk 

mendapatkan fee based income (penerimaan bank yang berasal 

dari jasa bank), namun juga untuk memperluas jaringan. 

Manfaat lainnya adalah mengurangi lalu lintas kliring 

di Bank Indonesia. Diwaktu kerja yang sibuk, untuk melakukan 

transaksi perbankan, terutama pengambilan uang secara tunai, 

pasti akan terjadi antrian. Hal ini menjadikan permasalahaan bagi 

nasabah yang menggunakan jasa perbankan, apalagi di zaman 

modern ini kemajuan teknologi dibidang elektronika telah banyak 

memberi manfaat baik bagi masyarakat pada umumnya maupun 

kalangan perbankan pada khususnya. Layanan jasa perbankan 

yang cepat dan praktis sangat dibutuhkan sehingga pelayanan 
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Tigor Benget Friendly Marbun B. Perlindungan Bagi Nasabah 

Dalam Penggunaan Kartu ATM. Jurnal Ilmu Hukum. 2014. h. 15 
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dengan sistem tradisional yang memerlukan antrian panjang 

sudah tidak sesuai. 

Kepuasaan nasabah ditentukan oleh kualitas performa 

produk dan layanan yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan 

kualitas performa menjadi prioritas utama bagi bank. Untuk 

kepuasaan nasabah terhadap layanan ada dua hal pokok yang 

saling berkaitan yaitu harapan nasabah terhadap kualitas 

performa layanan (expected quality) dan persepsi nasabah 

terhadap kualitas performa layanan (perceived quality). Nasabah 

selalu menilai layanan yang diterima dibandingkan dengan apa 

yang diharapkan atau diinginkan. Kepuasaan nasabah harus 

disertai dengan loyalitas nasabah.  

Kepuasaan nasabah menyangkut apa yang diungkapkan 

oleh nasabah tentang persepsi dan harapannya terhadap layanan 

perbankan yang diperoleh dari bank. Sedangkan loyalitas 

berkaitan dengan apa yang dilakukan nasabah setelah berinteraksi 

dalam suatu proses layananperbankan. Konsep ini menyiratkan 

bahwa kepuasaan nasabah saja tidaklah cukup, karena puas atau 

tidak puas hanyalah satu bentuk emosi. Disamping itu loyalitas 
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nasabah juga tidak kalah relevannya untuk dianalisis sebab sikap 

loyal akan timbul setelah nasabah merasakan puas atau tidak puas 

terhadap performa automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI)  yang diterimanya. 

Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan 

peneliti kepada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) inisial DW 

mengenai fee based income Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah 

adanya merger tiga Bank. Peneliti mewawancarai mengenai 

transaksi tunai atau transaksi lain. Adapun hasil wawancara 

tersebut dikemukakan bahwa informan dapat melakukan transaski 

melalui automatic teller machine (ATM) di perbankan  lain yang 

sudah bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Indonesia 

(BSI).Akan tetapi, terdapat tambahan biaya yang harus dibayar 

pada setiap terjadinya transaksi.
11

 

Besaran biaya adminstrasi Bank Syariah Indonesia 

(BSI)  untuk tabungan Easy Mudharabah Rp 10.000 per bulan 

dan tabungan BSI Giro Rp 17.000 per bulan dengan automatic 

teller machine (ATM). Serta berikut ini merupakan tarif pada saat 

                                                           
11

Wawancara dengan Dwi Setiawati, Nasabah BSI.  Pengguna 

Automatic Teller Machine BSI 
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bertransaksi pada jaringan automatic teller machine (ATM) lain 

yakni pada automatic teller machine (ATM) link yaitu untuk 

automatic teller machine (ATM) prima cek saldo dikenakan Rp 

4.000, untuk tarik tunai Rp 7.500, dan transfer antar bank 

dikenakan Rp 6.500,. tarif serupa juga berlaku pada jaringan 

automatic teller machine (ATM) bersama, yakni Rp 4.000 untuk 

mengecek saldo, tarik tunai Rp 7.500 dan transfer antar bank Rp 

6,500.
12

 

Biaya- biaya fee based income  yang sudah ditentukan 

oleh perbankan dianggap biaya standar dan sama dengan nominal 

biaya perbankan lainnya. Hal ini membuat para nasabah Bank 

Syariah Indonesia (BSI) sebagian besar  menerima biaya fee 

based income tersebut dan memang paham tentang sistem nya. 

Adapun sebagian lagi menggangap fee based income dianggap 

terlalu besar dan merugikan nasabah. 

 Berdasarkan penjelasan di atas semakin menarik 

penulis untuk meneliti bagaimana  performa Bank Syariah 

Indonesia (BSI) pasca merger 3 Bank terhadap transaksi 
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Situs Resmi BSI, BSI.co.id. 
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penggunaan mesin automatic teller machine (ATM).  Dari 

pembahasan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini 

peneliti mengangkat judul “ Performa Automatic Teller 

Machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Merger 

3 Bank (Studi Kasus: Pengguna Automatic Teller Machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) Mahasiswa Perbankan 

Syariah UINFAS Bengkulu ” 

B. Batasan Masalah 

 Agar peneliti dan pembahasan tentang performa 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

pasca merger 3 Bank tidak terlalu luas, maka penelitian ini hanya 

dilakukan pada Mahasiswa Perbankan Syariah UINFAS 

Bengkulu yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia 

(BSI)  dan  melakukan transaksi penggunaan automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI). 

C. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah 

bagaimana  performa automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) pasca merger 3 Bank? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui performa automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) pascamerger 3 Bank” 

E. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis :  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai performa 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI) pascamerger 3 Bank. 

b. Sarana pembelajaran dan referensi dalam pemanfaatan ilmu 

yang didapatkan di bangku kuliah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Sebagai sarana untuk dapat mengimplementasikan 

pengetahuan penulis mengenai performa automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI). 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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 Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan 

teori mengenai performa automatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI)  pascamerger 3 Bank. 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Ratna Dewi (Nim: 1516140047) Mahasiswa Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 

berdasarkan penelitian yang berjudul “Kepuasan Nasabah 

pada Automatic Teller Machine (ATM) pada PT Bank 

Muamalat Kota Bengkulu, tahun 2020”
13

. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa Bank Muamalat kota Bengkulu 

mengenai kepuasan nasabah pada fasilitas yang diberikan 

karyawan sudah cukup baik terlihat pada kesesuaian harapan 

nasabah pada fasilitas  ATM, berminat berkunjung kembali 

terhadap fasilitas yang diberikan serta kesediaan nasabah 

untuk berkunjung kembali hal ini dilakukan Bank Muamalat 

untuk mempertahankan loyalitas nasabahnya dengan 

memberikan pelayanan fasilitas yang baik kepada nasabah, 
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 Ratna Dewi, Kepuasan Nasabah pada Fasiltas  Automatic 

Teller Machine (ATM) PT Bank Muamalat Kota Bengkulu, Skripsi Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2020.  
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namun ada beberapa fasilitas ATM yang kurang baik terlihat 

kurangya fasilitas sarana dan prasarana yang tidak berfungsi 

dengan baik serta letak tempat yang kurang strategi. Terdapat 

persamaan pada penelitian yaitu membahas tentang layanan 

kartu ATM sedangkan yang membedakan penelitian ini pada 

penelitian sebelumnya yaitu terdapat perbedaan objek 

penelitian nya. 

2. Pada jurnal nasional yang dilakukan oleh Dedy Mainata 

dengan judul penelitian “Faktor-faktor Mempengaruhi 

performa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Tenggarong Seberang”.
14

 Peneltian ini 

menggunakan jenis penelitian desktriptif kualitatif dengan 

sampel penelitian purposive sampling. Hasil dari penelitian ini 

adalah faktor yang mempengaruhi kinerja ATM pada Bank 

Mandiri Cabang Tenggarong Seberang adalah potensi FBI, 

pelayanan prima dan stratgei pemasaran. Faktor dominan yang 

mempengaruhi kinerja ATM pada Bank Syariah Mandiri 

                                                           
14

Dedy Mainata,  Faktor-faktor Mempengaruhi performa Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggarong 

Seberang, Vol. 13, No 2. Desember 2019   
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cabang Tenggarong Seberang kurang begitu memperhatikan 

kebersihan dan kecepatan pelayanan. Yang terpenting adalah 

ketersediaan uang di ATM, namun kebersihan, kenyamanan, 

dan kecepatan transaksi merupakan bagian dari pelayanan 

yang harus tetap dijaga BSM Cabang Tenggarong Seberang. 

terdapat kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang  performa ATM Bank Syariah sedangkan 

yang membedakan penelitian ini pada penelitian sebelumnya 

terdapat pada lokasi penelitian serta objek yang akan diteliti. 

3. Jurnal penelitian Internasional oleh Supriyono, Dkk. 

“Eficiency performance Analysis of panin Dubai Syariah Bank 

In Collecting And Distrubuting Third Party Funds Before And 

After Merger”.
15

 Penelitian ini menggunakan laporan 

keuangan triwulan untuk mengetahui tingkat efisiensi panin 

Dubai Syariah Bank untuk dianalisis menggunakan metode 

data envelopment Analysis (DEA). Peneliti menggunakan 

laporan tahunan untuk mengetahui sejauh mana Panin Dubai 
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Supriyono, Dkk,  Eficiency performance Analysis of panin Dubai 

Syariah Bank In Collecting And Distrubuting Third Party Funds Before And 

After Merger. Jurnal Penelitian Keuangan Islam. Juli 2019. Vol 5 No.1. 
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Syariah Bank menjalankan nilai-nilai syariah dan tujuannya 

untuk dianalisis berdasarkan indeks maqashid Syariah. Hasil 

pengukuran Bank Panin Dubai Syariah menggunakan DEA 

menunjukkan bahwa keputusan merger yang dilakukan Panin 

Syariah Bank dengan Dubai Islamic Bank merupakan 

keputusan yang tepat karena dengan merger tersebut, Panin 

Dubai Syariah Bank dapat menghasilkan nilai efisiensi yang 

hampir sempurna yaitu 99% pada tahun 2015. Dengan 

dilakukannya merger, Bank Panin Dubai Syariah dapat 

meminimalisir interfesiensi yang dapat terjadi pada variabel 

input sehingga dapat memaksimalkan efiseinsi yang terjadi 

pada variabel output. Terdapat kesamaan pada penelitian ini 

yaitu sama-sama membahas mengenai perbankan syariah 

pasca merger sedangkan yang membedakan yaitu terletak 

pada objek penelitiannya.  
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

a.  Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data 

bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi
16

. Dalam hal ini peneliti ingin 

mengungkap masalah yang berkenaan dengan fenomena 

yang ada, peneliti berusaha untuk menggambarkan dan 

menjelaskan mengenai  performa automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) pascamerger 3 Bank 

sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu mengelola 

lembaga perbankan syariah menjadi lebih baik lagi. 

b. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan pada peneltian ini menggunakan 

pendekatan diskriptif, yaitu menjelaskan objek yang diteliti 

dengan cara memberikan deskripsi atau gambaran terhadap 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan 

R&D, Cetakan ke 17 (Bandung Alfabeta, 2012). h.354. 
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masalah yang telah diidentifikasi dan dilakukan secara 

instensif dan terinci terhadap suatu perusahaan.
17

 Pada 

penelitian ini peneliti melalukan wawancara langsung 

kepada setiap nasabah pengguna automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bertransaksi di 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI) kota Bengkulu. Tujuan dari pendekatan ini adalah 

untuk dapat memberikan gambaran atau mendiskripsikan 

hasil analisa terhadap  performa automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger 3 

Bank. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Juni sampai 

dengan Agustus 2021. Adapun lokasi penelitian yang penulis 

teliti yaitu pada nasabah pengguna automtic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu. 

3. Subjek/ Informan Penelitian 
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 Informan adalah subjek penelitian yang dapat 

memberikan informasi mengenai fenomena/ permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian. Teknik pemilihan informan 

dalam penelitian ini menggunakan model sampling purposive, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu
18

. pada penelitian ini subjek/ informan yang terpilih 

sebanyak 10 orang yang dilihat dari kriteria berikut ini: 

a. Nasabah pengguna automatic teler machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI). 

b. Mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UINFAS Begkulu. 

c. Mahasiswa perbankan syariah semester 8 kelas A yang 

bertransaksi aktif pada automatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI). 

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan : 

1. Data Primer 
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Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (Mixed Methods).” Bandung: Alfabeta.  2014. h. 126. 
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Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, 

dengan cara terjun langsung kelapangan
19

. Untuk 

memperoleh data primer ini penulis melakukan 

wawancara langsung dengan nasabah pengguna 

automatic teler machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI)  Mahasiswa perbankan syariah IAIN  Bengkulu. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 

sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas
20

. Pada penelitian ini data sekunder 

diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, dan sumber 

lainnya yang mengandung informasi mengenai masalah 

yang diteliti. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik dalam 

penelitian ini adalah sebagai Berikut: 

1. Observasi 
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Sandu Siyoto, Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. 

Yogyakarta: Literasi Media Publishing. h. 67. 
20

Sandu Siyoto, Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing. 2015. h. 68. 
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Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, untuk 

membuktikan data yang diperoleh selama penelitian
21

. 

Metode observasi yang dilakukan penulis untuk 

membuktikan kebenaran fenomena serta data yang ada 

mengenai  performa automatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI)pasca merger 3 Bank. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu
22

. Pada penelitian ini penulis mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan nasabah pengguna 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) yang merupakan Mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Bengkulu.  

3. Dokumentasi 
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Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (Mixed Methods).” Bandung: Alfabeta.  2014. h. 196  
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Dokumen merupakan catatan  peristiwa  yang  

sudah  berlalu,  dokumen  bisa  berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
23

. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan 

data berupa gambar atau foto yang terkait dengan 

masalah  performa automatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) pascamerger 3 Bank yang 

dapat dijadikan sebagai sumber pendukung penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa 

“Data analysis is the process of systematically searching and 

arraging the interview transcripts, field notes, and other 

materials that you accumulate to increase your own 

understanding of them and to enable you to present what you 

have discovered to others”. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 
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diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit–unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
24

 

Pada penelitian ini, peneliti mengunakan model 

analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian 

data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Berikut 

ini tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 

memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 
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dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat 

dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik
25

. 

Dalam penelitian ini data yang direduksi oleh 

peneliti yaitu seluruh data mengenai permasalahan 

penelitian seperti,  performaautomatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia pascamerger 3 Bank, data 

yang diperoleh dari penelitian akan disaring kembali agar 

terarah sehingga data lebih mudah untuk di analisis.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu dimana dalam penelitian 

kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya
26

. 

Pada penelitian ini setelah mereduksi data dan 

memperoleh data penting yang diperlukan peneliti 

melakukan analisis data agar dapat melakukan penyajian 

data. Peneliti mengarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga 
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mudah untuk dipahami. Peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga informasi yang di dapat bisa 

disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk 

menjawab bagaimana  Performa Automatic Teler 

Machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca 

Merger 3 Bank.  

 

3. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada 

saat tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apa 

bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang 

kredibel
27

. 
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Pada penelitian ini setelah data terkumpul 

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok 

permasalahan, data di reduksi dan disajikan kemudian 

penulis melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk 

kata-kata atau kalimat yang sederhana berdasarkan hasil 

dari penelitian yang diperoleh. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam Penelitian ini yaitu, sebagai Berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bagian bab ini penulis memaparkan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

bagian kajian teori penulis menjelaskan konsep dasar 

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. kajian teori ini 

berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan  performa 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI)pascamerger 3 Bank. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bagian ini penulis menguraikan gambaran objek 

penelitian meliputi (lokasi penelitian), (bagian penelitian 

lapangan).  

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum lokasi penelitian, deskriftif data, penyajian data, dan 

analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup, yang berisikam tentang 

jawaban terhadap permasalahan/ intisari dari isi skripsi dengan 

saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang 

berkepentingan, dalam rangka untuk dapat meninggalkan hasil 

yang akan dicapa 



 

 

28 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank berasal dari kata banque (bahasa Perancis) dan 

dari kata banco (bahasa Itali) yang berarti peti/ lemari atau 

bangku. Peti/ almari dan bangku menjelaskan fungsi dasar 

bank umum, yaitu pertama, menyediakan tempat penyimpanan 

uang dengan aman (safe keeping function). kedua, 

menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa 

(taransaction function)
28

. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 

Undang-undang  No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

disebutkan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 
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Muh, Syarif Nurdin. Skripsi. “Perbankan Syariah(studi 

perbandingan Pandangan Antara Nejatullah siddiqi dan Afzalur Rahman”. 

(Makasar. UIN Aluddin Makasar. 2016). h. 15. 
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lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.
29

 

Dalam Undang-undang perbankan syariah No. 21 

tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit 

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
30

. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank 

syariah dibedakan menjadi bank umum syariah (BUS), unit 

usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah 

(BPRS)
31

. 

2. Fungsi Utama Bank Syariah 

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu, 

menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan 

investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang 
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 Ahmad Dahlan. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. 

(Yogyakarta: Kalimedia. 2018) h. 100. 
30

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1. 
31

Damarwan dan Muhammad Iqbal Fasa,Manajemen Lembaga 
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membutuhkan dana dari bank, serta memberikan layanan 

berupa layanan perbankan syariah
32

. 

a. Penghimpunan Dana Dari Masyarakat 

Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari 

orang-orang yang kelebihan dana
33

. Bank syariah akan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dengan menggunakan akad al-wadi'ah dan dalam bentuk 

investasi dengan akad al-mudharabah. 

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 

Fungsi kedua bank syariah yaitu, menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan (user of fund). Masyarakat 

dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan 

dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang 

berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang 

sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan 

memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau 
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pendpatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini 

tergantung pada akadnya
34

. 

c. Pelayanan Jasa Bank 

Selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. 

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan 

aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasbah merupakan 

fungsi bank syariah yang ketiga, berbagai jenis produk 

pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah 

antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah 

bukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, 

inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya
35

. 

3. Ayat Al-Quran tentang Perbankan Syariah 

Q.S Al-Baqarah ayat 233: 

َُْ اِ  ٗ  ٌَْ ْدتُّ َُْ ا س  ا ا  ْٓ٘ ٌَْ ت ْغت ْشِضُؼ ُم د  ل  ْٗ َ ا  ٌَْ ُجْ بحَ  ف ل  ي ْيُن ا ػ  ٌَْ اِر  تُ َْ يَّ بَٓ ع  ٍَّ  ٌَْ ِف َ ٰات ْيتُ ْٗ ْؼُش  َ  بِبْى

اتَّقُ٘ا  ٗ  َ 
ا للّاٰ ْٓ٘ َُ اْػي   ٗ  ََُّ  َ ا 

ب للّاٰ  َ َُ  بِ ْ٘ يُ  َ  ب ِصْيشَ  ت ْؼ
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23. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tida ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertawakalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. 

 

  Yang menjadi landasan Syariah tentang  

ijarah dalil tersebut adalah ungkapan “apabila kau 

memberikan pembayaran yang patut”. Redaksi tersebut 

menunjukkan adanya jasa yang diberikan karena membaya 

upah (fee) secara patut
36

. Dalam konteks ini temasuk di 

dalamnya layanan jasa yang diberikan oleh bank melalui 

mesin Automtic Teler Machine (ATM). 

4. Jenis-Jenis Bank Syariah 

a. Jenis Bank Syariah ditinjau dari segi Fungsinya 

1. Bank Umum Syariah (BUS) 

Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayarannya (UU No. 21 tahun 2008 tentang 
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Operasional Bank Syariah”. Jurnal Iqtishoduna Vol.4 No. 1. 2014. 



33 

 

 

 

perbankan syariah).
37

 Bank umum syariah dapat 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran
38

. 

2. Unit Usaha Syariah (UUS) 

UUS merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank 

konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya 

menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 

syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas 

pembayaran. Aktivitas UUS sama dengan aktivitas yang 

dilakukan oleh bank umum syariah (BUS) yaitu aktivitas 

menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, 

penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta 

memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. UUS 

adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional 

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
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syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank 

yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 

syariah dan unit syariah
39

. 

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam melaksanakan 

kegiatannya tidak memberika jasa dalam lalu lintas 

pembayaran
40

. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi 

lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas 

giral. 

b. Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Statusnya 

1. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat 

melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan 

transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing 
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secara keseluruhan
41

. Produk yang ditawarkan oleh 

bank devisa lebih lengkap dibanding produk yang 

ditawarkan oleh bank nondevisa. Bank devisa wajib 

menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya 

dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. 

2. Bank Nondevisa 

Bank nondevisa adalah bank yang belum mempunyai 

izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa, 

transaksi yang dilakukan masih terbatas dalam mata 

uang rupiah saja
42

 

B. Merger Tiga Bank (Bank Syariah Indonesia) 

1. Pengertian Merger 

Meger adalah penggabungan entitas ekonomi menjadi 

akuisisi ata pembelian semua asset dan kewajiban perusahaan 

gabungan. Dalam kasus merger, perusahaan yang 

mengakuisisi memiliki setidaknya 50% saham, sedangkan 
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perusahaan yang menggabungkan diir berhenti beroperasi dan 

pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau 

saham di perusahaan baru.
43

 

2. Merger 3 Bank Syariah Indonesia 

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga 

perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 

pukul 13.00 WIB. Pada 01 Februari 2021, bank ini merupakan 

hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan 

diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah 

Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia 

(BSI). Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan 

Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal 

pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, dan 

PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk 

serta izin perubahan Nama dengan menggunakan Izin Usaha 

PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT 
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Muhammad Nabawi Marpuang, “Analisis Swot Terhadap Merger  
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Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil 

penggabungan
44

. 

Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah 

Indonesia (BSI) terdiri atas PT Bank Mandiri (persero) Tbk 

sebesar 51, 2% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

(25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 

(17,4%), DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan public(4,4%).
45

 

Tujuan merger 3 bank ini adalah untuk memberikan penguatan 

kinerja perbankan syariah nasional dan kedepan, Indonesia 

berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan 

syariah di dunia. Untuk kearah tersebut, diperlukan asset yang 

besar. 

3. Ayat Al-Quran tentang Tujuan Merger 3 Bank 

Q.S Al-Fath ayat 29: 

ذَ  ََّ ذ  ٍُ هَُ  ْ٘ ُع َِ سَّ
َِ  للّاٰ اىَِّزْي  ٗ  ۚ  َٓ ٔ ؼ   ٍ ۤاءَُ  يٚ  ا ِشذَّ ۤبءَُ اْىُنفَّبسَِ ػ   َ ٌَْ ُسد  ُ ٌَْ ب ْيْٖ  ًؼب ت ٰشىُٖ ذًَ ُسمَّ      ُعجَّ

 َُ ْ٘ َِ  ف ْضًلَ يَّْبت ُغ ٍِّ  َِ
اًّب للّاٰ  ٘ ِسْض  ٗ  َ ۚ  ٌَْ بُٕ  َ ٌَْ فِيَْ ِعْي ِٖ ِٕ ْ٘ ُج ُٗ  َِْ ٍِّ دَِ ا ث شَِ  ْ٘ ُج ٰرىِلَ  اىغُّ  ۚ  

ٌَْ ث يُُٖ  ٍ ٰسىتَِ فِٚ  ْ٘ ٌَْ اىتَّ ث يُُٖ  ٍ  ٗ  ۚ ِّْجْيِوَ  فِٚ  ْسعَ  اْلِ ض  جَ  م  َٔ  ا ْخش  ْطـ   َٓ  ش  س  ٙ ف بْعت ْغي ظَ  ف ٰبص  ٰ٘  ف بْعت 
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ٰيٚ َٔ  ػ  قِ ْ٘ اعَ  يُْؼِجبَُ ُع سَّ ٌَُ ىِي ِغْيظَ  اىضُّ ِٖ ذَ  اْىُنفَّبسَ  بِ ػ   ٗ  ۚ  َُ
َِ  للّاٰ ا اىَِّزْي ْ٘ ُْ  ٍ يُ٘ا ٰا َِ ػ   ٗ يِٰذتَِ   اىّصٰ

ٌَْ ُْْٖ ٍِ غَْ  ةًٍََّ فِش  ا ْجًشا  َّٗ ب  ًَ ِظْي  ࣖ ػ 

29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 

bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang 

kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat 

mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-

Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari 

bekas sujud[1406]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam 

Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti 

tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu 

menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan 

tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati 

penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan 

hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang 

mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka 

ampunan dan pahala yang besar. 

 

Ayat diatas menjelaskan tujuan seorang muslim bekerja 

adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan mendapatkan 

keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh 

 

. 
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C. Teori   Performa 

1. Pengertian  Performa 

Istilah performa atau dalam Bahasa inggrisnya 

performance merupakan bentuk tindakan, perbuatan, 

pekerjaan yang telah dicapai atau dilaksanakan dan biasa 

disebut dengan kinerja. Kinerja  adalah  keberhasilan  

personel,  tim atau unit organisasi dalam  mewujudkan sasaran 

strategi yang  telah ditetapkan sebelumnya dengan  perilaku 

yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran  strategi  

perlu  diukur.  Itulah  sebabnya diberikan kepada karyawan 

dan timbul dari pekerjaannya karyawan itu
46

 

Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  

pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi, dan 

visi organisasi  yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu  

organisasi. Secara  umum  kinerja  merupakan  prestasi  yang  
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dicapai  oleh  organisasi  dalam  periode tertentu
47

. Sementara 

itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu 

dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk 

nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut 

serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat 

menjadi motivasi untuk melahirkannya karya bermutu
48

. 

2. Ayat Al-Quran Tentang Performa  (kinerja) 

Allah SWT berfirman dalam AL-Qur‟an surat Al-Jumuah ayat 

10: 

ا ٰي٘ةَُ قُِضي تَِ ف بِر  ا اىصَّ ْٗ ّْت ِشُش ا اْل ْسضَِ فِٚ ف ب ْ٘ اْبت ُغ  ٗ  َِْ ٍِ َِ ف ْضوَِ 
اْرُمُشٗا للّاٰ  ٗ  َ 

ثِْيًشا للّاٰ  م 

ٌَْ يَُّن َُ  ىَّؼ  ْ٘  تُْفيُِذ

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung. 

Ayat diatas menjelaskan tujuan seorang muslim 

bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan 

mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang 
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diperoleh. Jika  hal ini telah menjadi landasan kerja seseorang, 

maka akan tecipta kinerja yang baik.
49

 

Dapat disimpulkan daripengertian diatas bahwa kinerja 

adalah hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam 

organisasi yang menghasilkan hal-hal positif dan hasil terkait 

berdampak pada kelompok sasaran. Setiap orang dalam 

organisasi adalah bagian dari kinerja yang berhubungan 

melalui sistem yang dibuat oleh organisasi tersebut. Setiap 

sistem pelatihan dan imbalan berintegrasi dengan tujuan dalam 

mencapai efektivitas organisasi yang berkelanjutan
50

. 

3. Metode Penilaian Performa (Kinerja) 

Terdapat beberapa metode dalam mengetahui prestasi 

kerja, sebagaimana diungkapakan oleh Gomes: 

1. Metode Tradisonal 

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana 

untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak 
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sistematis maupun sistematis
51

. Yang termasuk kedalam 

tradisonal adalah: rating scale, employee comparation, 

check list, free form essay, dancrirical incident. 

a. Rating Scale 

Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua 

dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan 

oleh atasan atau supervisor untuk mengetahui 

krakteristik, misalnya mengenai inisiatif, 

ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap 

tujuan kerjanya. 

b. Employee Comporation 

Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan 

dengan cara membandingkan antara seorang pegawai 

dengan pegawai lainnya.  

2. Metode Modern 

Metode ini merupakan perkembangan dari metode 

tradisional dalam menilai prestasi kerja
52

. Yang termasuk 
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ke dalam metode ini adalah : assemeny centre, Management 

by objective (MBO=MBS), dan Human asset Accounting. 

3. Elemen Pokok Penilaian performa (Kinerja) 

Menurut pendapat  Mahsun, Elemen pokok suatu 

pengukuran kinerja antara lain: 

a. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi 

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara 

ekplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi
53

. 

Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah 

dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu 

yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan 

organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

b. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja 

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara 

tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan 
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indikasi-indikasi kinerja
54

. Ukuran kinerja mengacu pada 

penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan 

ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat 

ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. 

c. Mengetahui Tingkat Keterampilan Tujuan, Sasaran, dan 

Strategi Organisasi 

Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan 

strategi adalah membandingkan hasil actual dengan 

indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan
55

. 

d. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada 

penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil 

dicapai organisasi
56

. 

4. Tujuan Dan Manfaat Penilaian Performa(Kinerja) 

  Bastian menjelaskan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan alat manajemen untuk
57

: 
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Akuntansi, STIE Surabaya, Vol 6 No 2, Februari 2017.h 459.  
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a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang 

digunakan untuk pencapaian kinerja. 

b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati 

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan 

tindakan untuk memperbaiki kinerja. 

d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas 

kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema 

indikator kinerja yang telah disepakati. 

e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan 

dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan 

secara objektif. 

i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 
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j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

D. Automatic Teller Machine (ATM) 

1. Pengertian ATM  

ATM dalam bahasa Indonesia yaitu Anjungan Tunai 

Mandiri atau bahasa Inggris automated teller machine atau 

automatic teller machine (ATM) adalah sebuah alat elektronik 

yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan 

mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang 

teller. automatic teller machine (ATM) juga bisa digunakan 

untuk penyimpanan uang, atau cek, transfer uang, atau bahkan 

membeli pulsa telepon seluler.
58

Automatic Teller machine 

(ATM) dalam Bahasa Indonesia disebut anjungan tunai 

mandiri adalah E-Banking paling terpopuler yang kita kenal. 

Fitur tradisional automatic teller machine (ATM) adalah untuk 

mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan uang 

tunai. Bila mengenal automatic teller machine (ATM) sebagai 

mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul 

pulaautomatic teller machine (ATM) yang menerima setoran 
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uang tunai yang dikenal sebagai CDM (cash Deposit 

Machine).
59

 

Automatic Teller Machine (ATM) adalah alat kasir 

otomatis tanpa orang, yang ditempatkan di dalam atau diluar 

pekarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang 

tunai dan menangani berbagai transaksi perbankan yang rutin. 

Nasabah dapat melakukan pendaftaran/ registrasi melalui 

jaringan Automatic Teller Machine (ATM) atau  melalui 

customer service  di cabang bank dimana rekening dibuka. 

Pendaftaran ini diperlukan untuk memperoleh acces code  

dalam bentuk personal identification number (PIN) yang 

merupakan kode rahasia untuk melakukan sejumlah 

transaksi
60

.  

Fasilitas Automatic Teller Machine (ATM) yang 

disediakan bank merupakan upaya untuk memberikan 

kemudahan bagi nasabahnya, antara lain sebagai berikut
61

: 
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Vyctoria, Bongkar Rahasia E-Banking dengan teknik Hacking dan 
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Vyctoria, Bongkar Rahasia E-Banking dengan teknik Hacking 
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a. Praktis dan efisien dalam pelayanan  

b. Pengoperasian mesin yang relatif mudah 

c. Melayani selama 24 jam, termasuk di hari libur 

d. Memungkinkan mengambil uang lebih dari satu kali dalam 

sehari 

e. Terdapat di berbagai tempat yang strategis 

Fitur tradisonal automatic teller machine (ATM) hanya 

untuk mengetahui saldo rekening dan melakukan penarikan 

uang tunai. Dalam perkembangannya, fitur automatic teller 

machine (ATM) bertambah yang memungkinkan untuk 

melakukan pemindah bukuaan antar rekening, transaksi 

pembayaran (antara lain kartu kredit, listrik, dan telepon), 

transaksi pembelian (antara lain voucher handphone dan 

tiket), fitur yang terkini adalah transfer ke bank lainnya (bank 

yang berada dalam satu switching jaringan automatic teller 

machine (ATM)
62

. 

                                                                                                                               
Elektronik Sistem Informasi dan Komputer STIMDK BINA MULYA.Vol.3 
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Selain untuk bertransaksi di Automatic Teller Machine 

(ATM), kartu Automatic Teller Machine (ATM) dapat 

digunakan untuk belanja karena dapat berfungsi sebagai kartu 

debit. Awalnya Automatic Teller Machine (ATM) hanya 

dikenal sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan 

muncul automatic teller machine (ATM) yang menerima 

setoran tunai yaitu cash deposito machine (CDM). Karena itu 

automatic teller machine (ATM) layak disebut sebagai mesin 

segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaanya 

dalam transaksi perbankan dan memberikan kepuasan kepada 

nasabah
63

. 

Di Indonesia juga dikenal automatic teller machine 

(ATM) bersama, yaitu jaringan antar bank yang 

menghubungkan jaringan automatic teller machine (ATM) 

pada 21 bank yang beroperasi di Indonesia. automatic teller 

machine (ATM) bersama pertama kali digunakan di Indonesia 

pada tahun 1993 dan didasarkan pada model yang diadopsi 
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oleh megalink, yaitu sebuah jaringan antar bank yang ada di 

Filipina. automatic teller machine (ATM) bersama 

menyediakan berbagai fasilitas antar bank, termasuk 

informasi saldo, penarikan tunai, real time-online transfer ke 

account  lain anggota jaringan bersama
64

. 

Automatic teller machine (ATM) bersama merupakan 

teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis 

digital.  Device ini mempunyai dua bagian penting, yaitu 

hardware yang terdiri dari unit pemeroses, yaitu PC, yang 

berfungsi sebagai system device interface yang 

menghubungkan user  melalui kartu magnetic, serta software 

yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user 

dengan sistem dalam kaitan data/ informasi yang ada.
65
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Beberapa jenis transaksi yang dilakukan dengan 

menggunakan automatic teller machine (ATM), antara lain 

yaitu: 

a. Penarikan tunai. 

b. Transfer antar rekening dalam bank yang sama atau yang 

berbeda  

c. Pembayaran tagihan (rekening listrik, telpon, air, pembelian 

pulsa HP, dan pembayaran tagihan kartu kredit). 

d. Berbagai jenis transaksi perbankan lainnya. 

Keuntungan yang diperoleh oleh bank dengan adanya 

automatic teller machine (ATM) adalah fee dari pemegang 

kartu automatic teller machine (ATM) dan menarik nasabah
66

. 

Beberapa bank memberikan fasilitas debit atau kartu kredit 

pada kartu automatic teller machine (ATM) yang dimiliki 

nasabah. Fasilitas ini digunakan untuk transaksi pembelian 

barang atau jasa pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai 

kerja sama dengan bank tersebut. Penjual bekerja sama dengan 

pihak bank dikenal dengan merchant. Merchant mempunyai 
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 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172 
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alat yang digunakan memeriksa keabsahan kartu tersebut baik 

kepemilikan maupun simpanan. 

Penggunaan kartu automatic teller machine (ATM) 

debit yang semakin meningkat, tentunya dikarenakan manfaat 

dari penggunaannya yang telah banyak dirasakan masyarakat. 

Manfaat kartu automatic teller mahcine (ATM) atau debit 

adalah
67

: 

a. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via 

automatic teller machine (ATM) untuk penarikan tunai, 

transfer antar rekening atau antar bank. 

b. Selain itu khusus untuk kartu Debit, memberikan 

kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu 

membawa uang tunai. 

Dengan demikian, dalam praktik ekonomi Islam, 

termasuk dalam perbankan khususnya dalam pembentukan 

automatic teller machine (ATM) landasannya adalah 

kemaslahatan umat yang memenuhi doktrin Ushul Fiqh yang 
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dikenal dengan sebutan al kulliyatul khams (lima pokok pilar) 

atau dengan kata lain disebut dengan Maqashid al-Syari‟ah 

(tujuan-tujuan Universal syari‟ah). Lima pokok pilar tersebut 

adalah; 

1. Hifdz al-dien, menjamin kebebasan beragama.  

2. Hifdz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup. 

3. Hifdz al-„aql, menjamin kreatifitas berpikir. 

4. Hifdz al-nasl, menjamin keturunan dan kehormatan 

5. Hifdz al-mal, pemilikan harta, property dan kekayaan jika 

perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka 

runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial”.  

2. Ayat Al-Quran Tentang ATM 

Landasan kemaslahatan sebagaimana hasil penelitian 

para ulama yang menjelaskan bahwa syari'ah Islamiyah 

mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur 

hidup dan kehidupannya di dunia ini
68

, hal ini ditegaskan di 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Anbiya ayat 107:  

ب  ٍ يَِٗ  َِ بى  تًَىِْيؼ   َ ْد َإِلَس  ْيْ بك  أ ْسع   

                                                           
68
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“Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai 

(pembawa) rahmat bagi sekalian alam” (al-Anbiya: 107) 

Kemudian dalam surat Yunus ayat 57: 

ِشف َ  ٗ َ ٌْ بُِّن َس  ِْ ٍِ َ ِػظ ت  ْ٘  ٍ َ ٌْ ْتُن بء  َج  َاىَّْبُطَق ْذ َأ يُّٖ ب تَ ي ب  َ ْد س   ٗ ًُٕذَٙ  ٗ َ ُذِٗس َاىصُّ َفِي ب  َ َىِ بء 

 َِ ِْي ٍِ ْؤ َُ  ىِْي

“Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat 

dari Tuhan kamu dan penawar bagi (penyakit) yang  ada pada 

dada-dada (kamu) dan (telah datang) petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang mukmin” (Yunus: 57).  

  

Surat al-Baqarah ayat 220 : 

َ ٌُ َي ْؼي  ُ للاَّ  ٗ َ ٌْ اُُّن  ٘ َف ئِْخ ٌْ بىِطُُٕ٘ َتُخ  ُْ إِ  ٗ َ ْيش  َخ  ٌْ ُ َىٖ  َإِْصلح  َقُْو ٚ  ٍ َاْىي ت ب ِِ َػ  ي ْغأ ىُّ٘ ل   ٗ

 ٌَ ِني َد  ِضيض  ػ   َ َللاَّ َُّ َإِ ٌْ َُألْػْ ت ُن َللاَّ بء  َش  ْ٘ ى   ٗ ْصيِِخَ َُ َاْى  ِ ٍِ َ ْفِغذ  َُ  اْى

“Dan mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang 

anak-anak yatim. Katakanlah: Berbuat kebaikan kepada 

mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bercampur (urusan) 

dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan 

Allah mengetahui orang yang berbuat jahat ( mafsadat) da 

ripada orang yang berbuat baik (maslahah)” (al-Baqarah: 

220). 

Maslahah di sini haruslah kemaslahatan yang hakiki 

bukan yang diragukan, dalam arti mengambil maslahat tadi 

nyata-nyata membawa manfaat dan menolak kemadharatan. 

Kemaslahatan yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang 

sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi 

manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemadharatan 

dari umumnya umat. Maslahat yang tidak bertentangan dengan 

prinsip prinsip umum ajaran Islam yang berupa maqashid al-
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syari'ah dan dalil-dalil yang kulliy serta nash-nash yang qath'iy 

wurud dan dalalahnya. 

3. Komponen Automatic Teller machine (ATM) 

Komponen yang terdapat di dalam mesin automatic 

teller machine (ATM), sehingga mampu melayani berbagai 

macam transaksi. Sebenarnya komponen automatic teller 

machine (ATM) terdiri dari kotak automatic teller machine 

(ATM), tombol angka (numeric keypad), layar monitor dan 

kanner (optional) sebagai komponen yang bisa nampak dari 

luar. Sementara didalamnya bisa terdiri dari satu unit computer 

CPU, keybord, modem, kotak uang, printer kecil, dan card 

Reader
69

. 

4. Jenis-jenis Automatic Teller machine (ATM) 

Selain automatic teller machine (ATM) yang 

digunakan untuk melakukan penarikan uang. Sebenarnya juga 

terdapat beberapa jenis automatic teller machine (ATM) 

lainnya, diantaranya
70

: 
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Carding (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013). h. 20-22. 
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1. Automatic teller machine (ATM) setoran tunai/ cash 

deposit machine. 

2. Automatic teller machine (ATM) non tunai 

3. Mengenal EDC (electronic date capture). 

5. Indikator performa Mesin Automatic Teller machine 

(ATM) 

a. Fee Based Income  

Bagi bank syariah tercermin pada pasal tiga dan 

empat. Peraturan bank Indonesia tentang sistem penelitian 

tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, 

dimana diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan 

bank untuk mendapatkan fee based income merupakan 

faktor yang ikut dinilai dalam tingkat kesehatan bank 

umum syariah. Faktor lain yang membuat  fee based 

income semakin penting adalah saat ini dan masa yang akan 

datang persaingan antar bank semakin ketat baik sesama 

bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank 

konvensional, dengan adanya persaingan yang ketat 

tersebut margin antara cost of fund dengan income from 



57 

 

 

 

financing (lending) akan semakin menipis, maka  other 

operational income yaitu fee based income  akan semakin 

berperan
71

. 

b. Service Excellent  

Service excellent pada hakikatnya berarti pelayanan yang 

maksimal pelayanan yang terbaik, dan merupakan faktor 

kunci dalam keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini 

pelayanan prima harus dilakukan secara continue dalam 

keadaan apapun. Layanan automatic teller machine (ATM) 

bank tentunya membutuhkan layanan prima yang 

berkelanjutan, hal ini berdampak pada performa bank dari 

sisi keuangan ataupun dari sisi manajemen bank. Manfaat 

utama dari fokus pelanggan yang kuat dan tingkat kepuasan 

pelanggan adalah tercapainya tingkat loyalitas pelanggan 

yang tinggi. Dengan loyalitas pelanggan, prioritas yang 
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diutamakan adalah menjaga hubungan baik dan 

berkelanjutan dengan para pelanggan
72

. 

6. Jenis-Jenis Mesin Automatic Teller machine (ATM) 

Pada umumnya mesin automatic teller machine (ATM) 

dapat dibedakan menjadi dua jenis
73

, yaitu: 

a. Menempel pada dinding. 

b. Berdiri sendiri dalam satu kesatuan. 

7.  Proses  Kerja Mesin Automatic Teller machine (ATM) 

Mesin uang yang digunakan untuk magnetic strips 

automated teller machine digunakan dengan proses kerja 

automatic teller machine (ATM) pada umumnya sama dengan 

komputer melalui proses dan pengolahan data
74

. 

Adapun proses kerja dari mesin automatic teller 

machine (ATM) tersebut, yaitu: 
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1. Kartu automatic teller machine (ATM) dimasukkan 

kedalam mesin magnetic card reader hanya sebagai 

pembaca dan penerima data. 

2. Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim  ke sistem 

komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai 

penerima data magnetic card reader data. 

3. Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu automatic 

teller machine (ATM) tersebut, maka mesin akan menerima 

data PIN (personal identik fication number). PIN terdapat 

di dalam kartu automatic teller machine (ATM) melainkan 

harus di input oleh nasabah
75

. 

a. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PIN 

tersebut akan diacak (di encrypt) dengan rumus tertentu 

dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. 

Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang 

dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang 
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sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim 

langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. 

4. Setelah data selesai diproses di sistem komputer bank, 

maka data akan   dikirim kembali ke automatic teller 

machine (ATM). Nasabah akan dapatkan apa yang 

dimintanya di mesin automatic teller machine (ATM). 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim 

terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan 

dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder 

yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan 

ekosistem industri halal Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah 

bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada 

seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. 

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah 

mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan 

dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan 

layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang 

positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan 

percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang 

melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah 
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yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI 

Syariah, dan BRI Syariah
76

. 

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil 

Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank 

Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu 

entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). 

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank 

Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, 

jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang 

lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, 

BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian 

BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing 

dengan tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah 

tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah 

kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru 

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap 

kesejahteraan masyarakat lua. keberadaan Bank Syariah 
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Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di 

Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan 

bagi segenap alam (Rahmatan Lil‟Alamiin). 
77

 

Meski tergolong baru, BSI disebut-sebut bakal menjadi 

top ten Bank Syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar 

dalam jangka waktu lima tahun sejak berdiri. Pasalnya, 

merupakan hasil merger tiga bank syariah terkenal, BSI sudah 

dapat dikatakan sebagai bank syariah di Indonesia. Bahkan, 

ketika pertama kali beroperasi, bank ini sudah menempati 

peringkat ke-7 di Indonesia berdasarkan total asset, yakni sebesar 

Rp240 triliun
78

. 

B. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia  

  Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia
79

, 

yaitu: 

a. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI) 

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK 
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Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar 

menurut kapasitas pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke 

depan. 

b. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) 

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 

2. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi 

para pemegang saham 

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta 

terbaik Indonesia. 
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C. Struktur Orgaisasi  BSI Bengkulu 
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Pembiayan 

(ADP) 
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D. Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia 

a. Tabungan easy, adalah tabungan yang menawarkan banyak 

kelebihan, seperti gratis biaya administrasi serta bebas biaya 

transaksi di seluruh EDC Bank di Indonesia. 

b. Tabunganku, adalah tabungan perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-

bank di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

c. Tabungan mabrur, adalah tabungan dalam mata uang rupiah 

untuk membantu pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah. 

d. Tabungan pensiun, adalah tabungan yang diperuntukan bagi 

nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola 

pensiun yang telah bekerja sama dengan bank. 

e. BSI giro, adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadi‟ah yah dhamanah.
80
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E. Nilai-nilai Perusahaan  

  Adapun nilai-nilai dari Bank Syariah Indonesia (BSI)
81

, 

yaitu: 

1. Akhlak  

2. Amanah (memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 

3. Kompeten (terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 

4. Harmonis (saling peduli dan menghargai perbedaan) 

5. Loyal (berdedikasi dan mengutamankan kepentingan bangsa 

dan Negara) 

6. Adaftif (terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan 

ataupun menghadapi perubahan) 

7. Kolaboratif (membangun kerja sama yang sinergis). 

F. Letak ATM di Bengkulu Kota 

1. ATM KC Bengkulu Sudirman (Jl. Jendral Sudirman No 

41-43) 

2. ATM KC Bengkulu S Parman 2 (Jl. S.Parman No 51 A & B 

Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban ) 

3. ATM KCP Bengkulu Panorama (Jl. Salak Raya No 82 Rt 09 

Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati) 
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4. ATM BSM KC Bengkulu 1 (Jl. S.Parman No 15, Kel. Padang 

Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu) 

5. ATM Bengkulu Indah Mall (Jl. Putri Gading Cempaka No.4 

Penurunan Bengkulu) 

6. ATM BSM KC Bengkulu 4 (Jl. S.Parman No 15 Kel Padang 

Jati, Kec Ratu Samban Kota Bengkulu  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penggabungan tiga bank yang terdiri BRI Syariah, BNI Syariah 

dan Bank Mandiri Syariah tersebut tentunya berpengaruh terhadap 

pelayanan konsumen atau nasabah. Berbagai pertanyaan juga muncul 

dari publik, khususnya nasabah mengenai status seperti rekening, 

pinjaman hingga simpanan dana setelah merger tiga bank syariah 

tersebut. Peralihan nasabah tersebut akan dilakukan secara bertahap 

hingga Oktober 2021. Dalam merger ini, Bank Indonesia Syariah (BSI) 

mempertahankan teknologi milik Bank Syariah Mandiri, sehingga 

nasabah bank tersebut secara otomatis sudah beralih. Setelah lakukan 

asesmen dari sisi teknologi, dipilih teknologi BSM karena lebih maju 

dan nasabahnya lebih banyak 2 kali lipat dari lainnya. Pada saat legal 

merger, officially 3 bank ini jadi satu namun butuh waktu untuk 

penyatuan rekening.
82
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Sementara itu, otomatis nasabah BSM pada hari yang sama 

nasabahnya sudah berubah jadi nasabah Bank Indonesia Syariah (BSI), 

karena teknologinya tidak perlu diconvert. Nasabah BNIS dan BRIS 

juga sudah bisa secara mandiri untuk mendaftarkan akunnya di Bank 

Indonesia Syariah (BSI) melalui mobile banking. Ada sistemnya 

dari mobile banking BSI kemudian automatically bisa berubah at the 

end (rekening baru) bisa dikirim atau ambil di cabang. Selain rekening, 

setiap transaksi dan ikatan perjanian antara nasabah dengan entitas lama 

juga beralih ke Bank Indonesia Syariah (BSI) tanpa biaya tambahan. 

Sejak tanggal 1 Februari lalu secara resmi maka hubungan ikatan tadi 

antara nasabah dengan bank jadi Bank Indonesia Syariah (BSI). 

Pengalihan otomatis tidak ada biaya tambahan. Secara formal entity 

yang dulu jadi entity Bank Indonesia Syariah (BSI). Dengan adanya 

merger 3 bank ini maka fitur dan layanan lainnya juga akan berubah 

termasuk fasilitas automatic teller machine (ATM). 
83

 

Dalam upaya mengetahui  performa automatic teller machine 

(ATM) Bank Indonesia Syariah (BSI) Paca Merger 3 Bank, Penulis 
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mengetahui performa automatic teller machine (ATM) Bank Indonesia 

Syariah (BSI) tersebut berdasarkanservice excellent dan fee based 

income.  Untuk mengetahui service excellent pada performa automatic 

teller machine (ATM) Bank Indonesia Syariah (BSI) peneliti 

melakukan wawancara langsung kepada nasabah Bank Syariah 

Indonesia (BSI). 

Service excellent pada hakikatnya berarti pelayanan yang 

maksimal pelayanan yang terbaik, dan merupakan faktor kunci dalam 

keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini pelayanan prima harus 

dilakukan secara continue dalam keadaan apapun. Layanan automatic 

teller machine (ATM) Bank tentunya membutuhkan layanan prima 

yang berkelanjutan, hal ini berdampak pada performa bank dari sisi 

keuangan ataupun dari sisi manajemen bank. Manfaat utama dari fokus 

pelanggan yang kuat dan tingkat kepuasan pelanggan adalah 

tercapainya tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi. Dengan loyalitas 

pelanggan, prioritas yang diutamakan alah menjaga hubungan baik dan 

berkelanjutan dengan para pelanggan
84
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Berikut hasil wawancara kepada Pengguna automaticteller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI). 

7. Sejak kapan anda menjadi pengguna automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI)? 

Pertanyaan pertama ini merupakan salah satu bagian pertanyaan 

yang diajukan untuk mengetahui performa automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan indikator dari 

service excellent. 

Menurut Dwi setiawati:  

“Sejak saya kuliah di IAIN Bengkulu dan menjadi nasabah Bank 

Rakyat Indonesia (BRISyariah) yang saat ini telah berubah 

menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)”
85

.  

Jawaban yang berbeda diungkapkan oleh nasabah Bank Syariah 

Indonesia, yaitu: 

menurut Sisti Kemala Dewi :  

“Saya awalnya merupakan pengguna automatic teller machine 

(ATM) Bank Konvensional, namun setelah saya mempelajari 

dan mengetahui mengenai Bank Syariah saya memutuskan 

untuk menjadi nasabah Bank Syariah yaitu BNI Syariah dan 
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sekarang ini saya menjad pengguna automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI)”
86

 

 

Kemudian menurut nasabah lain, yaitu menurut Riny Anggraini : 

“Sudah lumayan lama saya menjadi pengguna automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurang lebih 

sekitar 4 tahun sampai sekarang”
87

 

 Sedangkan Menurut Andika Sepriyadi, yaitu : 

“Saya memang pengguna automatic teler machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI), saya nasabah BSI sejak sudah 

bergabung dan saya sebelumnya nasabah BNI Syariah”
88

 

Lain hal dengan jawaban dari informan lain, yaitu menurut Mirna 

Sari:  

“Iya, saya adalah pengguna automatic teler machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI), dulunya sebelum merger saya 

adalah nasabah BRI Syariah”
89
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Jawaban yang sama juga diungkapkan oleh Informan lain, yaitu  

Menurut Nina Bella : 

“Saya sudah sejak lama menjadi Pengguna automatic teller 

machine (ATM) BSI lebih tepatnya sejak menjadi Mahasiswa 

IAIN Bengkulu”.
90

 

  Selain itu Nasabah lain pun memberikan jawaban yang 

sama bahwa mereka sudah sejak lama menjadi pengguna automatic 

teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sejak 

awal memasuki dunia perkuliahan.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa para informan merupakan nasabah lama yang menggunakan 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

dari sejak BSI belum melakukan merger sampai ketiga Bank 

tersebut melakukan merger. Dalam hal ini, secara kepuasan dan 

kepercayaan pemilihan dalam menggunakann automatic teller 

machine (ATM) terhadap Syariah Indonesia (BSI) nasabah 

masihsangat puas dan percaya. 

8. Apakah anda tetap menggunakan  automatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger? 
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Untuk pertanyaan kedua ini semua informan menjawab bahwa 

mereka merupakan pengguna automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI). 

Menurut Dwi setiawati:  

“Iya, saya tetap menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) 

dan tetap menggunakan automatic teller machine (ATM), 

walaupun awalnya saya belum terlalu memahami bagaimana 

manajemen dan sistem BSI, akan tetapi saya percaya setelah 

menjasi BSI mereka akan tetap menjaga performa mereke”.
91

 

 

Jawaban yang sama juga diungkapkan oleh Sisti kemala Dewi: 

 “Saya adalah pengguna automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) sejak sebelum merger dan setelah 

merger”
92

. 

Begitupun juga jawaban dari Atika Seftari :  

“Iya benar saya sebelumnya adalah nasabah BRI Syariah namun 

setlah merger saya adalah nasabah Bank Syariah Indonesia 

(BSI) dan pengguna automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI)”
93

. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya semua informan merupakan nasabah sebelum merger 

dan setelah merger.dan merupakan pengguna automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI).mereka percaya 

bahwa BSI akan mampu menjaga performa mereka. 

9. Apakah ada keluhan dalam menggunakan automatic teler machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger  3 Bank? 

Pertanyaan ketiga ini juga merupakan bagian dari cara untuk 

mengetahui bagaimana performa automatic teler machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan service excellent. 

Menurut Riny Anggraini : 

“Saya mengalami beberapa kendala pada saat melakukan 

transaksi pada automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) yaitu pada saat ingin tarik tunai jarak automatic 

teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) lumaiyan 

jauh dari kosan saya sehingga membuat saya harus bertransaksi 

di ATM konvensional dengan adanya biaya tambahan”
94

 

 

Jawaban lain dari beberapa informan mengenai kendala pada saat 

bertransaksi yaitu, menurut Atika Sevtari:  
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“Saya merasa terkendala pada saat melakukan transaksi tunai 

yaitu besarnya biaya tambahan pada saat melakukan transfer ke 

bank lain”
95

. 

Sedangkan menurut Betti Anggraini, yaitu : 

“Saya selama ini melakukan transaksi lancar saja namun ada 

beberapa kendala yaitu jumlah mesin automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih sedikit 

dibandingkan ATM konvensinoal yang sudah ada dimana 

mana”
96

 

Lain halnya dengan pendapat dari informan Dwi Setiawati, yaitu: 

“Saya merasa kesulitan saat transaksi tunai di automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) apabila harus 

mengantri lama dan jumlah nya juga masih sedkit dengan jarak 

yg agak jauh, kalopun transaksi pada ATM lain saya harus 

menngeluarkan biaya tambahan dan saya merasa keberatan akan 

hal itu”
97

 

 

Selain itu Andika Sepriyadi juga berpendapat sama dengan   yang 

lainnya mengenai kendala saat bertransaksi,  
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“Menurut saya Bank Syariah Indonesia harus menambah jumlah 

mesin ATM nya agar saya tidak merasa kesulitan saat 

bertransaksi dikarenakan jarak ATM yang agak jauh”
98

 

Jawaban yang hampir sama dengan informan lainnya bahwa 

mereka merasa kesulitan saat bertransaksi karena jumlah automatic 

teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih 

sedikit dan biaya tambahan yang memberatkan mereka. Berdasarkan 

hasil wawancara diatas dapat disimpulkan secara pelayanan 

automatic teller machine (ATM) tidak ada mengalami kendala 

serius, akan tetapi hanya jumlah ATM yang masih tergolong sedikit 

menjadi kendala. 

10. Bagaimana  fitur automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) setelah merger 3 Bank? 

Pertanyaan ini juga merupakan salah satu pertanyaan untuk 

mengetahui bagaimana performaautomatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan indikator performa ATM 

melalui service excellent. 
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Berikut merupakan jawaban informan dari pertanyaan tersebut 

diatas. 

Menurut Riny Anggraini : 

“Saya rasa  fitur itu sama saja, standar umumnya ATM semua 

seperti itu, bisa melakukan transaksi  yang diinginkan. Bagi saya 

sama saja tidak ada bedanya tetapi yang beda hanya layanannya 

saja yang lebih baik”
99

 

Lain halnya dengan jawaban dari informan  Sisti Kemala Dewi:  

“Bagi saya lebih lengkap dan lebih banyak fiturnya untuk BSI 

ini daripada dulu sebelum bergabung. Karena menurut informasi 

yang saya dapatkan dari pegawai bank sistem beralih ke mandiri 

Syariah yang memang teknologinya lebih baik diantar 3 

bank”
100

 

Sedangkan Menurut Betti Anggraini bahwa : 

“Menurut pengetahuan saya sekarang ini  fitur dari automatic 

teller machine  (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah 

lebih lengkap dari sebelumnya dikarenakan pada saat ini sudah 

bergabung nya 3 Bank menjadi satu sehingga kecanggihan  

teknologi serta layanan nya pun semakin meningkat”
101
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Selain itu Informan lain juga menjawab dengan pendapat yang 

berbeda yaitu, Menurut Mirna Sari:  

“Menurut saya sama saja  fitur nya sebelum dan sesudah 

Merger”
102

. 

Lain hal nya dengan Pendapat Dwi Setiawati:  

“Lebih lengkap dan lebih banyak fitur-fitur nya dari sebelum 

merger dan setelah merger”
103

. 

Sedangkan Menurut  Andika Sepriyadi :  

“Semakin lengkap dan semakin canggih teknologi nya setelah 

adanya merger 3 Bank ini”
104

 

Begitupun juga jawaban dari beberapa Informan lainnya, 

mereka menjawab bahwa setelah adanya merger3 Bank Syariah  

fitur pada automatic teller machine (ATM)semakin meningkat, 

namun ada beberapa juga yang menjawab bahwa mereka 

berpendapat  fitur nya sama saja. Berdasarkan hasil wawancara 

diatas dapat disimpulkan bahwa fitur yang ada pada automatic teller 
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machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki menu yang 

tidak sulit untuk dimengerti, walaupun mereka sudah menggantikan 

tampilan fitur menjadi fitur merger tiga bank. 

11. Bagaimana fasilitas layanan automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger 3 Bank? 

Pada Pertanyaan ini juga masih temasuk kepada pertanyaan yang 

mengetahui  performa automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) setelah adanya merger 3 Bank melaui 

Service Excellent. 

Menurut Dwi Setiawati : 

“Fasilitas pada automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) setelah adanya merger 3 Bank sesuai dengan 

yang saya ketahui bahwa fasilitas nya sudah cukup baik dan 

lengkap, mulai dari cek saldo gratis, transfe antar Bank yang 

sama dan Bank lain, Melakukan Pembayaran listrik dan lainnya 

serta fasilitas yang tersedia di dalam ATM seperti keamanan dan 

kenyamanan pada saat bertransaksi”
105

. 

 

 

Lain halnya dengan jawaban dari Informan yang lain yaitu, 

Menurut Astri Febriani : 
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“Menurut saya fasilitas automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) yang ada sudah cukup baik dan cukup 

lengkap namun perlu ditingkatkan lagi”
106

 

Sedangkan Menurut Pendapat dari, Riny Anggraini : 

“Saya tidak terlalu memperhatikan fasilitas yang ada pada 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

namun menurut saya fasilitasnya sama saja dengan ATM lain 

pada umumnya, tapi jika ditingkatka menjadi lebih baik lagi 

maka itu sangat bagus demi kenyamanan bersama antara 

nasabah dan Bank”
107

. 

Selain itu Informan lain memberikan beberapa pendapat yang 

hampir sama yaitu, Menurut Sandi Ferizal : 

“Fasilitas nya sama saja dengan ATM lain, hanya saja menurut 

saya Biaya pada saat transaksi pada ATM Syariah itu lebih 

tejangkau dibandingkan dengan ATM lainnya” 

Sedangkan Menurut Nina Bella : 

“Menurut saya lebih lengkap setelah adanya merger  

dibandingkan dengan fasilitas pada saat masih Bank Rakyat 

Indonesia Syariah (BRISyariah)”
108

. 

Lain lagi dengan pendapat dari Sisti Kemala Dewi : 
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Wawancara Kepada Sari Puspita Dewi, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).   
107

Wawancara Kepada Riny Anggraeni, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
108

Wawancara Kepada  Sandi  Ferizal, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).  
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“Jauh lebih baik dan lebih lengkap lagi setelah Merger  3 Bank 

meskipun jumlahnya masih sedikit”
109

 

Beberapa jawaban dari informan lain sama sama menjawab 

bahwa mereka merasa fasilitasautomatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) setelah adanya merger 3 Bank mengalami 

peningkatan dibandingkan sebelum merger, dan ada juga sedikit 

yang berpendapat bahwa fasilitasnya sama saja. Berdasarkan hasil 

wawancara mengenai fasilitas layanan Automatic Teller Machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) jauh lebih baik dan lebih 

lengkap setelah merger, dan sangat menguntungkan. 

12. Apakah Automatic Teller Machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) mempermudah transaksi anda setelah adanya 

merger 3 Bank? 

Pada pertanyaan ini merupakan cara untuk mengetahui  performa 

automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

melalui indikator service excellent.  

Menurut Atika Sevtari:  

                                                           
109

Wawancara Kepada Sisti Kemala Dewi, Nasabah BSI, Pengguna 

Automatic Teller Machine (ATM). 
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“Sangat mempermudah, dengan adanya layanannya automatic 

teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) saya tidak 

perlu mengantri lama ke teller jika ada transaksi mendesak yang 

butuh waktu cepat dalam menyelesaikannya.”
110

 

Sedangkan menurut Pendapat dari Informan lain, yaitu, Menurut 

Dwi Setiawati : 

“Sejauh ini sangat baik ya, sangat mempermudah transaksi, 

karena saya juga termasuk nasabah lama, dan memang sudah 

nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh BSI”
111

. 

Lain lagi dengan jawaban dari Mirna Sari :  

“Kalau kita bicara pelayanan, saya sangat puas dengan 

pelayanan BSI, karena menurut saya dengan memberikan 

pelayanan yang baik akan membuat nyaman nasabah, khusunya 

saya sudah merasa sangat nyaman dengan pelayanan yang ada 

di BSI, apalagi transaksi yang dilakukan tidak ada kesulitan”
112

 

 

Selain itu, Jawaban yang hampir sama juga di jawab oleh,Andika 

Sepriyadi :  

                                                           
110

Wawancara Kepada Atika Sevtari, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).    
111

Wawancara Kepada Dwi Setiawati, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 

 
112

 Wawancara Kepada Mirna Sari, Nasabah BSI, Pengguna Automatic Teller 

Machine (ATM). 
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“Sesuai dengan selogan perbankkan mereka ya kalau saya rasa 

“Melayani Dengan Hati” dan sejauh ini yang saya rasakan 

memang dilayani dengan sepenuh hati, jika ada kesulitan yang 

dihadapi pihak BSI sangat cepat dan cermat dalam 

menyelesaikannya”.
113

 

Beberapa Informan sepakat menjawab bahwa mereka sangat 

menyukai menggunakan mesin automatic teller machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia karena transaksi-transaksi yang dilakukan 

hampir tidak ada mengalami kesulitan. 

Fee based income merupakan faktor yang ikut dinilai dalam 

tingkat kesehatan bank umum syariah. Faktor lain yang membuat  

fee based income semakin penting adalah saat ini dan masa yang 

akan datang persaingan antar bank semakin ketat baik sesama bank 

syariah maupun antara bank syariah dengan bank konvensional, 

dengan adanya persaingan yang ketat tersebut margin antara cost of 

fund dengan income from financing (lending) akan semakin menipis, 

                                                           
113

 Wawancara Kepada Andika Sepriyadi, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).    
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maka  other operational income yaitu fee based income  akan 

semakin berperan
114

. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan 

untuk mengetahui performa automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan dari indikator performa fee 

based income. 

13. Sejauh mana anda pengetahuan anda mengenai  Fee Based 

Income Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger ? 

Pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang dilakukan 

untuk dapat mengetahui performa Automatic Teller Machine (ATM) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui indikator Fee Based Income. 

Menurut Dwi setiawati : 

“Fee based income adalah merupakan penerimaan Bank 

melalui layanan jasa”
115

 

Lain halnya dengan jawaban dari informan Sisti Kemala Dewi: 

“Fee based income adalah upaya bank dalam mendapatkan 

laba melalui layanan jasa”
116

. 

                                                           
114

Dedy Mainata. Faktor-Faktor yang mempengaruhi performa ATM pada 

Bank Syariah Mandiri cabang tenggarong seberang.Jurnal Ilmiah keagamaan dan 

kemasyarakatan.Vol 13. No. 2,2019. Hal.267-268 
115

Wawancara Kepada Dwi Setiawati, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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Sedangkan menurut Atika Sevtari : 

“Setahu saya Fee based income  itu adalah suatu upaya 

perbankan untuk mendapatkan keuntungan dari layanan jasa 

seperti halnya transaksi yang biaya admin dari transaksi dari 

nasabah itu menjadi keuntungan yang diperoleh oleh bank”
117

 

Selain itu Jawaban yang sama juga dijawab oleh informan, Menurut 

Betti Anggraini : 

“Fee based income itu layanan jasa yang dimiliki oleh bank 

untuk para nasabah untuk mendapatkan laba sebagai upaya 

memberikan layanan terbaik kepada para nasabah”
118

. 

Adapun jawaban yang juga hampir sama dari Ratih Ayu Wulandari : 

“Fee based income berdasarkan yang sudah saya pelajari 

dan saya ketahui bahwa itu merupakan layanan jasa bank 

untuk memperoleh laba atau suatu keuntungan”
119

. 

                                                                                                                                           
116

Wawancara Kepada Sisti Kemala Dewi, Nasabah BSI, Pengguna 

Automatic Teller Machine (ATM). 
117

Wawancara Kepada Atika Sevtari, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).  
118

Wawancara Kepada  Betti Anggraini, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
119

 Wawancara Kepada  Ratih Ayu Wulandari, Nasabah BSI, Pengguna 

Automatic Teller Machine (ATM).   
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Beberapa Informan menjawab hal yang sama yaitu mereka 

mengatakan bahwa fee based income  merupakanlayanan jasa dari 

perbankan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dari penyataan 

para informan diatas dapat disimpulkan bahwa informan mengetahui 

mengenai besaran fee based income yang ditetapkan oleh BSI. 

14. Seberapa besar pengaruh fee based income, terhadap 

keputusan anda untuk tetap menggunakan performa automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger? 

Pada pertanyaan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang 

dibuat untuk dapat mengetahui  performa Automatic Teller Machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) melauli indikator Fee Based 

Income. 

Menurut Dwi Setiawati : 

“Bagi saya pelayanan no satu, jika memang harus ada fee 

based income yang saya keluarkan untuk perbankan tersebut 

ya saya tidak maslah, dengan biaya seperti ketentuan tersebut 

saya kira masih standar ya dan hampir sama saja dengan 

besaran di perbankan-perbankan lain”
120

 

 

Sedangkan menurut Sisti Kemala Dewi, yaitu : 
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Wawancara Kepada Dwi Setiawati, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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“Sebenarnya karna saya mahasiswa saya menggangap itu 

msih tergolong besar ya, tapi saya juga tidak keberatan 

dengan pelayanan yang saya dapatkan selama ini”
121

. 

Lain halnya dengan jawaban dari Astri Febriani : 

“Saya jarang bertransaksi, biasanya saya melakukan transaksi 

hanya untuk tarik tunai dan transper saja, paling banyak satu 

hari sekali, dan itu juga sesama BSI, jadi saya kurang 

mengalami dampak yang signifikan dari fee based income 

tersebut”
122

. 

Menurut Beti Anggraini : 

“Sama saja ya dengan perbankan-perbankan lain, kalau 

menurut saya masih terjangkau dengan fee sigitu”
123

. 

Adapun jawaban yang hampir sama juga dijawab oleh Informan lain, 

yaitu menurut Andika Sepriyadi : 

“Karena saya tidak terlalu terpaku dengan fee based income 

jadi saya kurang mengetahui seberapa persen pengaruh fee 
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Wawancara Kepada Sisti Kemala Dewi, Nasabah BSI, Pengguna 

Automatic Teller Machine (ATM). 
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Wawancara Kepada Astri Febriani, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).  
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Wawancara Kepada  Beti Anggraini, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).  



90 

 

 

 

tersebut, selama saya nyaman dengan pelayanan yang saya 

dapatkan saya tidak masalah”
124

. 

Beberapa Informan menjawab hal yang sama yaitu mereka 

mengatakan bahwa mereka tidak terlalu mempermasalahkan tentang 

fee based income, karena menurut mereka pelayanan nomor satu 

sedangkan menurut mereka  fee based income yang BSI tidak terlalu 

jauh berbeda dengan  fee based income dengan perbankan-perbankan 

lainnya. 

15. Dalam bertransaksi menggunakan automatic teller machine 

(ATM) biasanya apa saja transaksi yang anda lakukan?  

Pada pertanyaan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang 

dibuat untuk dapat mengetahui  performa automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) melauli indikator fee based 

income. 

Menurut Atika Sevtari : 

“Transaksi tarik tunai, transfer, dan lainnya”
125

. 

Sedangkan Menurut Dwi Setiawati : 
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Wawancara Kepada Andika Sepriyadi, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).    
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Wawancara Kepada Atika Sevtari, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).  
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“Saya biasanya paling banyak melakukan transaksi tarik 

tunai dan transfer.Selain itu saya juga biasanya melakukan 

pembayarn shoope, listrik, dan lain sebagainya”
126

. 

Lain halnya dengan Sisti Kemala Dewi : 

“Saya hanya melakukan tarik tunai saja dan transfer hanya 

sesekali saja”
127

. 

Selain itu ada juga pendapat dari informan lainnya, yaitu : 

Menurut Celine Quatro : 

“Saya sering transaksi tarik tunai dan pembayaran lainnya 

pada ATM”
128

. 

Beberapa Informan menjawab hal yang sama yaitu mereka 

mengatakan bahwa mereka melakukan transaksi Tarik Tunai, 

Transfer, Pembayaran Tagihan Listrik,  dan Pembayaran lainnya. 

Dari penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan dari informan memang menggunakan automatic teller 
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Wawancara Kepada Dwi Setiawati, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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Wawancara Kepada Sisti Kemala Dewi, Nasabah BSI, Pengguna 

Automatic Teller Machine (ATM). 
128

Wawancara Kepada Celine Quatro, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM).    
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machine (ATM)sebagai mediasi transaksi dan mempermudah 

nasabah dalam melakukan aktivitas keuangan. 

16. Peningkatan pelayanan yang baik pada Automatic Teller Machine  

(ATM) juga tegantung pada Fee Based Income yang diperoleh Bank, 

Bagaimana menurut anda akan hal itu? 

Pada pertanyaan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang 

dibuat untuk dapat mengetahui performa Automatic Teller Machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) melauli indikator Fee Based 

Income. 

Menurut Dwi Setiawati : 

“Menurut saya sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia saya 

merasa keberatan dengan adanya penambahan biaya 

administrasi pada saat melakukan transaksi
129

. 

Lain halnya dengan jawaban dari informan Riny Anggraini; 

“Saya akan lebih banyak melakukan transaksi apabila 

jangkauan mesin ATM BSI lebih mudah dijangkau dan tidak 

jauh sehingga saya tidak perlu melakukan transaksi pada 

ATM lain dan bila biaya administrasi pada saat bertransaksi 

tidak terlalu besar”
130

. 

Sedangkan menurut Betti Anggraini : 
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Wawancara Kepada Dwi Setiawati, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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Wawancara Kepada Riny Anggraeni, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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“Saya tentunya akan lebih nyaman betransaksi jika biaya 

adimnitrasi tidak mahal dan tidak ada tambahan biaya jika 

harus bertransaksi pada ATM Bank lain”
131

. 

Selain itu pendapat yang hampir sama dari Nina Bella : “Tingkat 

layanan dari bank BSI masih kurang dan tertinggal dari 

Bank konvensional, dimana mereka memberikan layanan 

mesin ATM yang sudah ada dimana mana sehingga hal ini 

membuat saya sebagai nasabah terkadang lebih sering 

betransaksi pada ATM konvensional dan saya juga merasa 

keberatan dengan adanya tambahan biaya adminstrasi yg 

cukup besar apabila bertransaksi di ATM Bersama atau 

Bank konvensional”
132

 

 

Sedangkan pendapat dan Andika Sepriyadi, yaitu : 

“Saya sangat mendukung jika layanan pada mesin ATM 

BSI bisa ditingkatkan lagi, namun akan lebih baik lagi jika 

BSI juga lebih memperhatikan lagi terhadap biaya 

admintrasi pada saat bertransaksi di ATM lain tidak terlalu 

mahal”
133

. 

Beberapa Informan menjawab hal yang sama yaitu mereka 

mengatakan bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya 

                                                           
131

Wawancara Kepada  Betti Anggraini, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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Wawancara Kepada  Nina Bella,  Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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Wawancara Kepada Andika Sepriyadi, Nasabah BSI, Pengguna Automatic 

Teller Machine (ATM). 
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tambahan biaya adminitrasi yang ada pada saat mereka melakukan 

transaksi pada ATM Bersama atau ATM lain sehingga mereka 

merasa kurang nyaman dengan pelayanan tersebut, selain itu 

menurut mereka BSI dalam mengambil keutungan atau laba pada 

layanan jasa atau biasa disebut dengan fee based income  hendaknya 

lebih mementingkan pelayanan yang baik dengan biaya admnistrasi 

yang tidak memberatkan para nasabah. 

Berdasarkan Hasil wawancara dari beberapa nasabahBank 

Syariah Indonesia Syariah (BSI) dalam upaya untuk mengetahui 

bagaimana performa automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI), peneliti menyimpulkan bahwa service excellent pada 

performa automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia 

(BSI) sudah berjalan dengan lebih baik setelah adanya merger 3 bank 

walaupun masih ada beberapa kendala yaitu jumlah automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih sedikit 

dengan jarak antar automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) yang jauh dan tambahan biaya dalam setiap transaksi 

membuat para nasabah mengalami kesulitan. 
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Setelah merger 3 bank, makaBank Syariah Indonesia (BSI) 

memilih menggunakan sistem Bank Syariah Mandiri (BSM) termasuk 

automatic teller machine (ATM) dikarenakan lebih memiliki  

keunggulan teknologi. Kartu ATM BSM dapat digunakan diseluruh 

jaringan ATM dan EDC, kita tahu bahwa banyak jaringan ATM yaitu 

seperti ATM BSM, ATM mandiri, ATM bersama, ATM prima dan 

EDC prima, EDC mandiri setiap transaksi yang dilakukan di beberapa 

jaringan ATM  

tersebut terdapat biaya per transaksi nya. 

B. Pembahasan 

 Salah satu upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

menjalankan  aktivitasnya, PT Bank Syariah Indonesia (BSI)  

memberikan berbagai layanan jasa salah satunya jasa ATM atau 

automatic teller machine atau dalam bahasa  Indonesia nya disebut 

Anjungan Tunai Mandiri. Terdapat mesin ATM BSI yang tersebar 

diseluruh tempat-tempat strategis di Bengkulu, dengan tersebarnya 

mesin-mesin ATM diharapkan  dapat menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan  oleh PT Bank Syariah 

Indonesia (BSI).Secara harfiah ATM dapat diartikan mesin kasir 
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otomatis, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal istilah Anjungan 

Tunai Mandiri yang berarti alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan 

didalam atau diluar pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang 

tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan secara rutin, seperti 

penyetoran, penarikan uang, transfer antar rekening, pelunasan atau 

pembayaran tagihan kartu kredit.
134

 

Fasilitas automatic teller machine (ATM) yang disediakan bank 

merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya, 

antara lain yaitu, praktis dan efisien dalam pelayanan, pengoperasian 

mesin yang relatif mudah, melayani selama 24 jam, termasuk di hari 

libur, memungkinkan mengambil uang lebih dari satu kali dalam sehari, 

terdapat di berbagai tempat yang strategis. 
135

 

Fitur tradisonal automatic teller machine (ATM) hanya untuk 

mengetahui saldo rekening dan melakukan penarikan uang tunai. Dalam 

perkembangannya, fitur automatic teller machine (ATM) bertambah 

yang memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan antar 

                                                           
134

Joni Emirson. Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di 

Indonesia.  (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002). h. 260. 

 
135

Diana Grace, Analisis Pengaruh Automatic Teller Machine dan Short 

Message Service Banking terhadap Kepuasaan Nasabah”. Jurnal Elektronik Sistem 

Informasi dan Komputer STIMDK BINA MULYA.Vol.3 No 1 Januari-juni 2017, 

Hal.39. 
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rekening, transaksi pembayaran (antara lain kartu kredit, listrik, dan 

telepon), transaksi pembelian (antara lain voucher handphone dan 

tiket), fitur yang terkini adalah transfer ke bank lainnya (bank yang 

berada dalam satu switching jaringan automatic teller machine 

(ATM)
136

. 

Selain untuk bertransaksi di automatic teller machine (ATM), 

kartu automatic teller machine (ATM) dapat digunakan untuk belanja 

karena dapat berfungsi sebagai kartu debit. Awalnya automatic teller 

machine (ATM) hanya dikenal sebagai mesin untuk mengambil uang, 

belakangan muncul automatic teller machine (ATM) yang menerima 

setoran tunai yaitu cash deposito machine (CDM). Karena itu automatic 

teller machine (ATM) layak disebut sebagai mesin segala bisa, karena 

ragam fitur dan kemudahan penggunaanya dalam transaksi perbankan 

dan memberikan kepuasan kepada nasabah
137

. Beberapa jenis transaksi 

yang dilakukan dengan menggunakan Automatic Teller Machine 

                                                           
136

Diana Grace, Analisis Pengaruh Automatic Teller Machine dan Short 

Message Service Banking terhadap Kepuasaan Nasabah”. Jurnal Elektronik Sistem 

Informasi dan Komputer STIMDK BINA MULYA.Vol.3 No 1 Januari-juni 2017, 

Hal. 42. 
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 Diana Grace, Analisis Pengaruh Automatic Teller Machine dan 

Short Message Service Banking terhadap Kepuasaan Nasabah”. Jurnal Elektronik 

Sistem Informasi dan Komputer STIMDK BINA MULYA.Vol.3 No 1 Januari-juni 

2017, Hal. 42. 
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(ATM) antara lain yaitu, penarikan tunai, transfer antar rekening dalam 

bank yang sama atau yang berbeda , Pembayaran tagihan (rekening 

listrik, telpon, air, pembelian pulsa HP, dan pembayaran tagihan kartu 

kredit), Berbagai jenis transaksi perbankan lainnya. 

Keuntungan yang diperoleh oleh bank dengan adanya automatic 

teller machine (ATM) adalah fee dari pemegang kartu automatic teller 

machine (ATM) dan Menarik nasabah
138

. Fasilitas ini digunakan untuk 

transaksi pembelian barang atau jasa pada tempat-tempat tertentu yang 

mempunyai kerja sama dengan bank tersebut. Penjual bekerja sama 

dengan pihak bank dikenal dengan merchant.Merchant mempunyai alat 

yang digunakan memeriksa keabsahan kartu tersebut baik kepemilikan 

maupun simpanan. Selain automatic teller machine (ATM) yang 

digunakan untuk melakukan penarikan uang. Sebenarnya juga terdapat 

beberapa jenis automatic teller machine (ATM) lainnya, diantaranya
139

, 

automatic teller machine (ATM) setoran tunai/ cash deposit machine, 

automatic teller machine (ATM) non tunai, mengenal EDC (electronic 

data capture). 

                                                           
138

 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172. 
139

Vyctoria, Bongkar Rahasia E-Banking dengan teknik Hacking dan 

Carding (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013). h. 20-22. 
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Adapun Indikator performa mesin automatic teller machine 

(ATM) yaitu, sebagai berikut: 

a.  Service Excellent  

Service excellent pada hakikatnya berarti pelayanan yang maksimal 

pelayanan yang terbaik, dan merupakan faktor kunci dalam 

keberhasilan perusahaan. Layanan automatic teller machine (ATM) 

Bank tentunya membutuhkan layanan prima yang berkelanjutan, 

hal ini berdampak pada performa bank dari sisi keuangan ataupun 

dari sisi manajemen bank. Manfaat utama dari fokus pelanggan 

yang kuat dan tingkat kepuasan pelanggan adalah tercapainya 

tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi. Dengan loyalitas 

pelanggan, prioritas yang diutamakan alah menjaga hubungan baik 

dan berkelanjutan dengan para pelanggan
140

. 
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b. Fee Based Income  

 Fee based income merupakan layanan jasa untuk 

memperoleh laba bank
141

. 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai pengukuran  performa automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) yang dilihat dari Indikator perfoma automatic 

teller machine (ATM) yaitu service excellent dan fee based income, 

dilihat dari service excellent  bahwa performa  atau kesediaan kinerja 

dari automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

sudah cukup baik seperti kebersihan, kenyamanan, keindahan, serta 

keamanan pada mesin automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) namun ada beberapa keluhan dan kendala dari nasabah 

mengenai layanan  pada saat bertransaksi di automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu masih kurang nya jumlah 

mesin automatic teller machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

dengan jarak yang cukup jauh antar mesin automatic teller machine 

(ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga hal tersebut 

                                                           
 

141
Dedy Mainata. Faktor-Faktor yang mempengaruhi performa ATM 

pada Bank Syariah Mandiri cabang tenggarong seberang.Jurnal Ilmiah keagamaan 

dan kemasyarakatan.Vol 13. No. 2,2019. Hal.267-268 
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menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk dapat meningkatkan 

pelayanan serta memberikan solusi terhadap masalah yang ada. 

Sedangkan untuk fee based income dari hasil penelitian diperoleh 

bahwasannya nasabah mengeluhkan tambahan biaya administrasi yang 

cukup besar bagi nasabah, seperti pada saat nasabah akan melakukan 

transaksi pada ATM bersama maka mereka harus mengeluarkan 

tambahan biaya. 



 

 

102 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Performa automatic teller machine (ATM) Bank Syariah 

Indonesia (BSI) dilihat dari service excellent  bahwa performanya sudah 

cukup baik namun ada beberapa keluhan dan kendala dari nasabah yaitu 

masih kurangnya jumlah mesin automatic teller machine (ATM) Bank 

Syariah Indonesia (BSI) dengan jarak yang cukup jauh antar mesin 

automatic teller machine (ATM). Sedangkan untuk fee based income 

dari hasil penelitian diperoleh bahwasannya nasabah mengeluhkan 

tambahan biaya administrasi yang cukup besar bagi nasabah. 

B. Saran 

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Diharapkan kepada BSI agar 

dapat meningkatkan pelayanan serta dapat menurunkan biaya 

administrasi terhadap transaksi ATM BSI sehingga para nasabah BSI 

mendapatkan pelayanan yang sangat baik dan tidak merasa 

keberatan dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan pada 

saat bertransaksi. 
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2. Bagi Nasabah diharapkan bisa lebih mengerti dan memahami lagi 

dengan besaran biaya admin yang ditetapkan oleh Bank Syariah 

Indonesia (BSI) serta dapat memaklumi terhadap kekurangan 

fasilitas yang telah pihak Bank sediakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian berikutnya diharapkan 

menggunakan sampel yang lebih banyak dan menggunakan variabel-

variabel lain yang belum diteliti karena variabel-variabel dalam 

penelitian ini hanya mampu menjelaskan  performa automatic teller 

machine (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger 3 

Bank.
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