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ABSTRACT

The objective of research seems to understand the performance of syariah  
banking  management  at  Muamalat  Bank  of  Gorontalo  Branch  through amanah 
perspective. Research evolves within smaller management context, especially in the  
syariah  banking  branch  management.  Therefore,  Muamalat  Bank  of  Gorontalo  
Branch becomes a research object.

Withstanding  this  objective,  research  employs  interpretive-qualitative  
method with phenomenological approach to explore the problem and reality. Data  
types involve primary data collected from words and attitudes, and secondary data  
emanated  from  archive-based  documentation  and  financial  statement.  Data  
collection  techniques  include  interview,  activity  observation,  and  documentary  
review.

Result  of  research  indicates  the  synthesis  of  the  understanding  of  the  
performance of syariah banking management being as the empirical finding with  
four  understandings,  especially  related  to  the  establishment  of  profit,  ukhuwah  
(kinship), trust and compliance to ethic of syariah. Considering this understanding,  
while analyzed through amanah perspective, hence syariah banking management  
bears on three types  of  amanah. First,  it  stands for the profit-oriented  business  
organization  to  interest  of  shareholder  and  creditor.  It  has  a  responsibility  to  
central  management  and  capital  provider.  Second,  it  remains  as  the  social  
organization. It does not reflect purely the social organization with merely public  
service as the core business, because it also gives organizational contribution to  
management’s  social  responsibility  in  the  development  and  empowerment  of  
employee,  other community  and wider society.  Finally,  it  represents as spiritual  
organization  seen  through  the  managerial  awareness  to  grow  and  develop  the  
spirituality of employee,  customer, wider society and syariah demand. It may be  
explained  that  these  three  types  of  amanah  of  managerial  performance  only  
concern with syariah-based spirituality.

Keywords: managerial performance, syariah banking, and amanah 

1. Pendahuluan

Kinerja  perusahaan  merupakan  cerminan  kinerja  manajemen,  oleh  karena 

keberhasilan  perusahaan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  manajemen  dalam 

mengelola  segala  sumber  daya  yang  ada  (Simanjuntak,  2005:13).  Dalam konteks 
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perusahaan,  manajemen  adalah  individu  atau  sekelompok  individu  yang  diberikan 

kepercayaan  oleh  stakeholders,  khususnya  oleh  shareholder (pemegang  saham). 

Untuk melihat  apakah  manajemen  berhasil  mengelola  perusahaan  maka  dilakukan 

evaluasi atau pengukuran kinerja (prestasi) dengan menggunakan indikator-indikator 

penilaian.

Berkaitan dengan pengukuran kinerja perbankan di Indonesia,  Bank Indonesia 

(BI) sebagai regulator perbankan di Indonesia selain memberikan dukungannya dalam 

pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga telah memberikan peraturan dalam 

bentuk  pengawasan  (penilaian)  terhadap  perbankan  syariah.  Pengawasan  tersebut 

berhubungan dengan sistem penilaian yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  menjelaskan  bahwa  penilaian  tingkat 

kesehatan  bank  mencakup  penilaian  terhadap  faktor-faktor  capital (permodalan), 

asset  quality (kualitas  asset),  management (manajemen),  earning  (rentabilitas), 

liquidity (likuiditas),  dan  sensitivity  to  market  risk (sensivitas  terhadap  risiko 

pasar)/CAMELS. 

CAMELS  tak  ubahnya  sama  dengan  tolok  ukur  kinerja  tradisional  yang 

mendominasi pengukuran rasio-rasio keuangan dengan informasi laporan keuangan 

khususnya laba sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, 

diantaranya:  Return  on  Investment (ROI),  Return  on  Capital  Employed (ROCE), 

Economic  Value  Added (EVA),  dan  Return  on  Equity (ROE).   Telah  banyak 

penelitian oleh Tim Peneliti Bank Indonesia maupun peneliti akademisi (Perguruan 

Tinggi) yang mengkaji kinerja perbankan dengan menggunakan indikator CAMELS 

atau  indikator  rasio-rasio  keuangan  lainnya,  diantaranya  Sumarta  dan  Yogiyanto 
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(2000),  Buchori  dkk (2003),  Zuhroh  (2003),  Anida  (2004),  Tarsidin  dan  Warjiyo 

(2006), dan Arifiani (2006). 

Berangkat dari kelemahan pengukuran tradisional yang hanya menggunakan 

informasi keuangan dalam pengambilan keputusan sehingga terkadang mengabaikan 

rencana kerja jangka panjang dan semakin luasnya  stakeholders yang patut menjadi 

perhatian  manajemen  (bukan  hanya  shareholder dan  creditor)  terutama  juga 

karyawan  dan pelanggan,  di  saat  itulah  muncul  ide  pengukuran  kinerja  seimbang 

(balance scorecard)  sebagai pengukuran yang kontemporer. Purwohedi dan Ghozali 

(2006)  melakukan  penelitian  tentang  designing  the  balanced  scorecard  weight  on 

syariah bank branches  through performance measurement  (an  empirical  study on 

bank  syariah  mandiri),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  kinerja 

organisasional,  perspektif  pelanggan dan perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan 

menjadi hal yang perlu diperbaiki kembali oleh manajemen perbankan syariah. 

Walaupun  balance scorecard telah dianggap lebih rasional, namun menurut 

Triyuwono (2002) bahwa pengukuran  balance scorecard  pada intinya tujuan utama 

yang  ingin  dicapai  adalah  kinerja  keuangan  dengan  menggerakkan  kinerja  non 

keuangan  (pelanggan  (customers),  internal  bisnis  (internal  business  process),  dan 

pembelajaran  dan  pertumbuhan  (learning  and  growth).  Selanjutnya  Triyuwono 

(2002), Velasquez (2005:70), dan Badroen et al. (2007:28) menjelaskan bahwa  tolok 

ukur  keberhasilan  organisasi  bisnis  dengan  melihat  utility yang  hanya 

mempertimbangkan  dari  sisi  mana  yang  lebih  besar  antara  keuntungan atau  biaya 

(dari hasil capaian ekonomi melihat laba yang diperoleh), hal tersebut didominasi oleh 

penggunaan perspektif etika utilitarianism.

Berhubungan  dengan  kinerja,  perlu  disadari  ada  hal  yang  sangat  “dalam” 

berhubungan dengan spiritual  (semangat)  dan moral  (etika)  masih  terlupakan atau 
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belum mendapatkan perhatian.  Penelitian yang telah dilakukan oleh McCuddy dan 

Pirie  (2007)  menemukan  bahwa  kualitas  spiritual  berhubungan  dengan   moral 

perilaku  individu   ternyata  dapat  mempengaruhi   perilaku  individu  dalam 

pengambilan keputusan termasuk keputusan keuangan.  

Motivasi  peneliti  dalam melakukan  penelitian  ini  adalah  selama  ini  setiap 

organisasi  bisnis  dalam konteks  akuntansi  manajemen  (konvensional),  pengukuran 

kinerja  manajemen  hanya  selalu  diukur  (didominasi)  dengan  perspektif  keuangan 

dengan  menggunakan  rasio  keuangan  baik  dengan  menggunakan  tolok  ukur 

tradisional,  kontemporer  (balanced  scorecard),  dan  juga  CAMELS  hanya  dapat 

melihat sisi paling luar dari prestasi suatu perbankan. Asumsi-asumsi yang mendasari 

ketercapaian  prestasi  tersebut  tentunya  tidak  dapat  diukur  dengan  menggunakan 

pendekatan  penelitian  kuantitatif  sebagai  pendekatan  yang  mendominasi  dalam 

penelitian. Ini menjadi suatu fenomena dari realitas sosial, dimana  perbankan syariah 

yang  berpraktik  dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah,  kinerja  manajemen 

diukur dengan tolok ukur tersebut, bisa saja berdampak pada perilaku manajemen. 

Didasarkan pada  uraian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan untuk  menemukan 

pemahaman  kinerja manajemen yang didasarkan pada fenomena yang ada pada situs 

penelitian  dengan  menggunakan  perspektif  amanah  sebagai  alat  analisisnya. 

Perspektif amanah sebagai alat analisisnya maka orientasi dalam pengukuran kinerja 

manajemen  tidak  hanya  berorientasi  pada  hasil  terutama  pada  aspek keuangannya 

saja, namun juga pada proses aktivitas dan pertimbangan stakeholder yang luas, yaitu 

manusia,  alam, dan Tuhan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berkaitan dengan 

konteks akuntansi syariah (Islam) dan etika syariah berdasarkan realitas bisnis pada 

organisasi  syariah (perbankan syariah)  yang tidak terlepas  dari  masalah sosial  dan 

agama.
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2.  Tinjauan  Teoritis  Untuk  Merefleksikan  Kinerja  Manajemen  Perbankan 
Syariah Dalam Perspektif Amanah

Hunger  dan  Wheelen  (2003:6)  berpendapat  bahwa  kinerja  perusahaan 

merupakan hasil akhir kegiatan perusahaan. Berdasarkan pandangan kinerja tersebut, 

berarti  berhasil  dan  tidaknya  manajemen  dalam  mengelola  perusahaan  tentunya 

ukurannya  adalah  ukuran  yang  dapat  dinilai  dengan  angka  yang  dapat 

diperbandingkan. Untuk memperoleh nilai-nilai tersebut, sumbernya adalah laporan 

keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi.  Laporan keuangan tersebut dijadikan 

oleh  manajemen  sebagai  alat  pertanggungjawaban  manajemen  kepada  stakeholder 

dan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  informasi  untuk  pengambilan  keputusan  dan 

pembuatan perencanaan (SFAC No. 1, 1978). 

Pengukuran  kinerja  tradisional,  balance  scorecard,  dan  CAMELS  yang 

menggunakan  rasio-rasio  keuangan  sebagai  indikator  dapat  dipahami  sebagai 

pengukuran yang didominasi oleh perspektif etika utilitarianisme. Secara umum, etika 

utilitarianisme dipahami  sebagai  bentuk  perilaku  individu  atau  kelompok  yang 

menjadikan  cost-benefit sebagai  pertimbangan  utama  untuk  pengambilan  suatu 

keputusan,  dan  tentunya  hal  ini  berhubungan  dengan  tindakan  ekonomi  yang 

bersandar  pada ukuran  out  put dari  proses  aktivitas.  Nilai  utilitas  yang digunakan 

sebagai  ukuran keberhasilan  dalam suatu  organisasi  yang  sudah umum digunakan 

selama ini adalah ”laba. Jika etika ini yang mendasari manajemen dalam mengelola 

perusahaan,  maka  dapat  saja  perilaku  manajemen  hanya  selalu  berfokus  pada 

kepentingan shareholders dan creditor  dimana seluruh aktivitas hanya pertimbangan 

ekonomi saja (cost dan benefit).

Didasarkan  pada  banyaknya  pihak-pihak  yang  mempengaruhi  keberhasilan 

suatu perusahaan sehingga perhatian  manajemen mulai  berfokus  pada kepentingan 

stakeholders yang lebih luas. Omran (2002) dalam Moneva et al (2007) menjelaskan 
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bahwa  komitmen  manajemen  yang  berorientasi  pada  stakeholder secara  luas 

(karyawan, pelanggan, dan masyarakat) tidak menurunkan hasil/kepercayaan dari para 

pemegang saham.  Hal  tersebut  didukung pula  oleh hasil  penelitian  Moneva  et  al. 

(2007) yang menemukan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial etis memiliki 

hubungan positif dengan kinerja keuangan.

Perluasan  perhatian  ini,  dalam  konteks  akuntansi  manajemen  menjadikan 

pengukuran kinerja yang tadinya dijadikan sebagai alat ukur (indikator) dapat juga 

menjadi  strategi  manajemen  dalam mengelola  kinerja,  inilah  yang  disebut  dengan 

manajemen  kinerja  korporat  (corporate  performance  management).  Manajemen 

kinerja  korporat  mengutamakan  perbaikan  kualitas  proses  melalui  pengembangan 

sumber  daya  yang mendukung.  Kesadaran  ini  lahir  karena  perubahan pemahaman 

bahwa  untuk  ketercapaian  kinerja  hasil  yang  baik,   tentunya  hal  yang  perlu 

diperhatikan  adalah   proses  aktivitas.  Hasil  penelitian  Bourne  et  al (2003) 

menunjukkan ada tren yang meningkat dalam mengelola perbaikan kinerja melalui 

fokus pada penggerak kinerja yang mendasari, apakah perbaikan dalam proses atau 

resource yang mendasari pada kapabilitas proses. 

Menurut Triyuwono (2000:284) bahwa tujuan dari organisasi menurut Islam 

adalah  menyebarkan rahmat  seluruh alam.  Tujuan ini  secara normatif  berasal  dari 

keyakinan  Islam dan  misi  hidup  sejati  manusia  sebagai  khalifah di  bumi  sebagai 

penerima amanah dari pemberi amanah ialah Allah SWT, sebagaimana difirmankan 

dalam QS Al-Baqarah:30 dan QS Al-Fathir: 39) di bawah ini: 

Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  Malaikat:”sesungguhnya 
Aku  hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi”  (QS  Al-
Baqarah:30)
“Dialah  yang menjadikan kamu khalifah-khalifah  di  muka bumi” (QS  Al-
Fathir:39)
Perspektif amanah ini digunakan untuk membangun akuntansi syariah (Islam). 

Jika  pada  akuntansi  konvensional,  pertanggungjawaban  manajemen  hanya  sebatas 
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kepada manusia dan pada kehidupan dunia semata,  namun pada konteks akuntansi 

syariah (Islam) pertanggungjawaban organisasi kepada  stakeholder yang lebih luas, 

yaitu selain manusia juga alam dan yang pasti pertanggungjawaban kepada Tuhan. 

Pertanggungjawaban  dalam  perspektif  amanah  tidak  hanya  bertitik  pada 

pertanggungjawaban  di  dunia  juga  akan  berlanjut  pertanggungjawaban  di  akhirat 

kelak. 

Perspektif  amanah  yang  selanjutnya  oleh  Triyuwono  (1997:263)  dijadikan 

sebagai  metafora  dalam  menjelaskan  tujuan  dibangunnya  suatu  organisasi  dalam 

menyebarkan  rahmat  bagi  seluruh  alam,  tentunya  dapat  dilihat  atau  dipantau  dari 

iklim  atau  suasana  yang  ada  di  dalam  organisasi  tersebut,  harapan  keberadaan 

organisasi  tersebut  dapat  memberikan  iklim  humanis  dan  transendental  dalam 

kehidupan  organisasi.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  perbankan  syariah  yang  pada 

prinsipnya secara operasional berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadis, tentunya peran 

dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan perspektif amanah, dimana baik manusia 

secara individu dan organisasi dapat menyebarkan rahmat bagi seluruh alam.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka secara khusus metode yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dalam paradigma interpretif  karena paradigma ini terkait 

dengan proses memahami atau memaknai realitas sosial  dalam kehidupan manusia 

dan sesuai dengan nilai lokal dan subyekyifitas. Dengan metode kualitatif,  data yang 

bersifat perasaan, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental dan budaya yang dianut 

seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong, 2005:8-13). 

Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

fenomenologi.  Alasan  penggunaan  fenomenologi  untuk  merefleksikan  kinerja 
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manajemen melalui  proses dan hasil adalah didasari oleh pemahaman bahwa realitas 

setiap  kehidupan  individu  atau  kelompok  itu  berbeda.  Daymon  dan  Holloway 

(2008:231)  menjelaskan  bahwa  inti  dari  riset  fenomenologi  adalah  gagasan  yang 

berhubungan dengan pemahaman  realitas  kehidupan  masing-masing  individu  yang 

berbeda  melalui  perspektif  bersama,  sehingga  tugas  peneliti  untuk  mengakses 

’pemikiran akal sehat’ orang-orang dengan tujuan menafsirkan, motif-motif, tindakan, 

dan dunia sosial dari sudut pandang individu.

3.2 Situs, Informan dan Pengumpulan Data

Penelitian  ini   dilakukan  dalam  lingkup  kantor  cabang  bank  syariah  yang 

berstatus  sebagai  kantor  cabang  Aliansi  yang  memiliki  tugas  utama  dan 

tanggungjawab yang diemban untuk menjalin  kerjasama dengan aliansi  (Perguruan 

Tinggi, Sekolah, Yayasan, (Baitul Maal  wat  Tammil=BMT, dan Koperasi), tentunya 

dari status ini yang menjadi sasaran dari pembentukan kantor cabang aliansi adalah 

dapat  dikatakan sebagai  perwujudan dari  dakwah Islam “Mission Driven”dalam “. 

Unit  analisis  yang  menjadi  fokus  pada  penelitian  ini  adalah  manajemen  sebagai 

individu  atau  kelompok  yang  terlibat  sebagai  bagian  dari  organisasi,  khususnya 

perilaku manajemen perbankan syariah. 

Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan 

pendekatan fenomenologi, maka sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan 

dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung ke situs penelitian, wawancara 

dengan pihak manajemen dan  stakeholders  (karyawan, nasabah, pemerintah, ulama, 

peneliti,  dan  masyarakat  sekitar),  dan  berinteraksi  secara  langsung  dengan  pihak 

manajemen (semua nama informan disamarkan). Sedangkan  data  tambahan berupa 

laporan keuangan, dokumen pribadi/resmi, sumber buku, dan surat kabar  dilakukan 

penelaahan  atas  dokumen-dokumen  relevan  yang  berhubungan  dengan  arsip-arsip 
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yang dapat menunjukan kinerja manajemen perbankan syariah. Untuk keabsahan data 

dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

3.3 Tehnik Analisis

Tehnik  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah,  yaitu:  1) 

mendeskripsi fenomena dan data, 2) menginterpretasikan dan  identifikasi tema-tema, 

3)  penarikan  kesimpulan  (refleksi).  Adapun  alat  analisis  yang  digunakan  adalah 

perspektif amanah. Perspektif amanah menjelaskan bahwa baik manusia individu atau 

kelompok ataupun organisasi  mengemban amanah sebagai  khalifah di  muka bumi, 

dengan keberadaannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Perspektif amanah 

ini dijadikan alat  analisis untuk membingkai kinerja manajemen perbankan syariah 

yang didasarkan pada fenomena yang ada pada situs penelitian, dan selanjutnya dapat 

diketahui peran dan tanggungjawab manajemen sebagai gambaran kinerja organisasi.

4. Hasil Penelitian

4.1 Temuan Realitas Perspektif Kinerja Ekonomi, Sosial, Mental dan Spiritual

Temuan  realitas  (fenomena)  perspektif  ini  merupakan  langkah  awal  untuk 

memahami kinerja manajemen perbankan syariah pada level cabang, yaitu: Pertama, 

berdasarkan realitas perspektif kinerja ekonomi, hal yang ditemukan adalah dikotomi 

pengukuran  kinerja  manajemen  cabang  menjadi  sumber  permasalahannya. 

Pengetahuan awal yang diperoleh oleh peneliti  adalah bahwa status kantor cabang 

situs penelitian adalah sebagai cabang Aliansi  yang memiliki  tugas/peran ”mission 

driven” (Sumber dari Zaki sebagai operational manajer). Namun, ada hal yang perlu 

mendapat perhatian, yaitu sesuai dengan tujuan pembentukan sebagai cabang Aliansi 

(A)  yang  memiliki  tugas  utama  untuk  bekerja  sama  dan  membina  aliansi. 

Kenyataannya berdasarkan informasi dari Zaki, manajemen kantor pusat memberikan 

kriteria pengukuran kinerja yang sama baik untuk level Aliansi, Bisnis, dan Corporate 
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dengan lebih  berfokus  pada  capaian  kinerja  keuangan,  yaitu   A,B,C,D,E,  dan F ( 

Assets=  total  asset,  BOPO=  perbandingan  pendapatan  operasional  dengan  biaya 

operasional,   Crew= partisipasi  jumlah  kru,   DPK=total  dana  dari  Pihak  Ketiga, 

Earning= Laba, dan  Financing= total pembiayaan. Sedangkan untuk cabang Aliansi 

ditambah kriteria WAR (Wholesale  Alliance and Remote= Penjualan produk kepada 

aliansi).

Dampak perilaku manajemen dengan adanya kriteria penilaian tersebut , dapat 

kita simak wawancara  dengan Ahmad (account manager) yang  di temui oleh peneliti 

pada saat hari libur di rumah makan yang dimilikinya sebagai berikut: 

”...usaha kita kan sama dengan usaha bank lainnya, yaa bedanya kalo 
mereka  bunga,  kitakan bagi  hasil...Setelah  mendapatkan  modal,  yaa 
modal  tersebut  kita  jadikan  sebagai  modal  pembiayaan 
(kredit)...memang  sangat  sulit,  untuk  mencapai  target-target  yang 
ditetapkan oleh pusat terkadang kami yaa dilema juga...menggunakan 
pertimbangan  sisi  mana  yang  menguntungkan  untuk  memberikan 
pembiayaan...
 
Kutipan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  ternyata  faktor 

tekanan  atau  kondisi  yang  mendorong  manajemen  untuk  mengambil  keputusan 

dengan  pertimbangan  dari  sisi  mana  yang  menguntungkan,  artinya  setelah 

mempertimbangkan dari segi laba yang diharapkan. Kondisi terdesak dari tekanan dan 

ingin mendapatkan  reward yang dijanjikan terkadang individu atau organisasi dapat 

mengabaikan tujuan atau hakikat keberadaannya  untuk berperilaku etis (Badroen et  

al.  2007:63).

Apa  yang  diungkapkan  oleh  Ahmad  (account  manager)  bahwa  kadang 

berburu nasabah pembiayaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

keuntungan (bagi hasil) kepada bank. Oleh karena itu, dengan keterbatasan sumber 

daya  termasuk sumber  daya  manusia  (kru)  yang ada sehingga pembinaan ataupun 

monitoring kepada aliansi yang telah tumbuh (diperoleh) jarang dilakukan. Akibatnya 
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adalah di antara yang telah tumbuh  ada yang hilang bahkan pergi tanpa pesan yang 

jelas. Di bawah ini adalah ungkapan Ahmad (account manager):

...untuk  mencari  nasabah  pembiayaan  (aliansi)  kadang  kami 
dipersoalkan dengan waktu...yaa akhirnya kami lebih memperhatikan 
setiap  proposal  yang  masuk  seperti  dari  usaha  kontruksi...yang 
mungkin  bisa  menjanjikan...namun  terkadang  kamipun  salah...yaa 
seperti  permasalahan  yang  kami  hadapi  beberapa  saat  yang 
lalu...akhirnya  beberapa  diantara  mereka  ada  yang  tidak  sanggup 
mengembalikannya...mestinya kami konsenkan ke pembinaan dengan 
aliansi karena itu adalah tugas kami... 
Berdasarkan ungkapan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ternyata 

mission  driven untuk  bermitra  dengan  aliansi  akhirnya  dapat  dikaburkan  dengan 

keinginan  untuk  mencapai  sasaran  yang  diharapkan  untuk  lebih  konsen  kepada 

masalah  pembiayaan  (market  driven).  Hal  tersebut  mungkin  yang  menjadi 

pertimbangan adalah karena adanya kecenderungan manajemen untuk melihat mana 

strategi  yang  menguntungkan dari  segi  hasil  (materi).  Tentunya  jika dibandingkan 

antara  keuntungan  yang  diperoleh  melalui  kerjasama  dengan  aliansi  lebih  kecil 

dibandingkan dengan melalukan pembiayaan lainnya. 

Kedua,  berdasarkan  realitas  perspektif  kinerja  sosial.  Hal  yang  ditemukan 

adalah upaya manajemen membangun motivasi kerja kepada karyawan adalah dengan 

merajut  ”indahnya  kebersamaan’  dalam  berbagai  aktivitas  dan  motif  berbagi  dan 

memberi  ditujukan  untuk  menunjukkan  kepedulian  sosial  objek  penelitian  kepada 

stakeholder. 

Perbincangan  dengan  Pak  Andi  (office  boy)  yang  sedang  membantu  Dini 

(Customer servise) untuk membuat rekapan transaksi. 

...Iya Bu, saya ini yaa cuma karyawan OB tapi Alhamdulillah tahun 
2006  lalu  saya  mendapatkan  kesempatan  beribadah  haji...Kami  di 
sini  santai  saja  dengan  masalah  tenaga  kontrak  toh  juga  kami 
diberikan pembekalan pembiayaan...hampir semua kru di sini punya 
usaha yang didanai oleh bank...yaa kalo akhirnya kami tidak bekerja 
lagi kan tidak masalah Bu..kami sudah punya usaha...Yang membuat 
kami senang bekerja di sini kami jugakan pernah bekerja di tempat 
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lain...suasana  kekeluargaan...kebersamaan  yang  begitu 
menyenangkan...

Ada  hal  menarik  dan  mengesankan  yang  dilihat  oleh  peneliti,  yaitu   pada  saat 

bertandang ke situs/lokasi penelitian pada pukul 15.30 di saat pelayanan telah ditutup. 

Ahmad (account manager) datang membawa sesuatu yang terbungkus dos yang agak 

besaer, dari aromanya yang nikmat dapat dipastikan sesuatu yang terbukus tersebut 

adalah makanan (kue). Pada saat Ahmad baru melangkahkan kaki masuk, tiba-tiba 

salah seorang dari beberapa orang kru yang berada di bagian depan (sedang bercerita) 

berteriak,  “ada  kukis  (kue)  ayo...serbu....”.  Tanpa  dikomando  karyawan  lain  yang 

sementara asyik dengan kerjanya tiba-tiba berhamburan untuk menyerbu makanan ke 

ruang belakang.  Kemudian ada satu orang yang merasa puas karena telah berhasil 

merebut  kue yang agak banyak sebagai tanda kemenangan berteriak, “saya dapat...”, 

selanjutnya  dia  membagikan kepada rekan yang  tidak sempat  memperoleh  namun 

sudah bersusah payah berjuang. 

Sekilas suasana tersebut tidak pernah dibayangkan oleh peneliti,  namun hal 

itulah yang merupakan kesenangan sebagai wujud kebersamaan. Dengan malu Ahmad 

menengok ke arah peneliti yang sedang duduk di ruang tunggu dan mengucapkan, “ 

begitulah anak-anak di sini Bu, kalo ada yang bawa makanan yaa begitu kalo tidak 

rebutan tidak puas,”. Nada selanjutnya juga dilontarkan oleh Siti (personalia) sambil 

berbisik  dan  memandang  ke  arah  peneliti  menyampaikan  sesuatu  kepada  rekan-

rekannya,”  eh...kalian tidak malu ini,  ada Ibu Nis di  sini  uti,...Ibu Nis so dapa lia 

torang pe kalakuan di sini”. 

Jika pada organisasi lain suasana seperti di atas mungkin dianggap hal yang 

kurang sopan atau kurang baik, namun tidak demikian halnya yang ditemui pada situs 

penelitian  ini,  kedekatan  dan  keakraban  merupakan  suatu  hal  yang  sangat 
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menyenangkan.  Kebersamaan  yang  ada  tidak  hanya  suasana  pada  saat  sholat 

berjamaah saja atau bahkan hanya sebatas menjalankan pekerjaan kantor saja. 

Perbincangan  santai  peneliti  dengan  Zaki  (operational  manager)  setelah 

mengikuti  kajian Jumat  menjelaskan bahwa tugas manajemen bagaimana membuat 

para  karyawan  untuk  selalu  menjalin  hubungan kekeluargaan  (ukhuwah)  sehingga 

aktivitas  family  day dalam bentuk ajang rekreasi  yang dibuat  tiap 6 (enam)  bulan 

sekali dapat meningkatkan rasa kebersamaan. 

Indahnya  kebersamaan  yang  dirajut  dari  interaksi  antara  manajemen  dan 

karyawan menjadi khas dari situs penelitian ini. Sebagai wujud melaksanakan fungsi-

fungsi  tersebut  manajemen juga memperlihatkan  bentuk tanggung jawab sosialnya 

yang tidak hanya sebatas kepada karyawannya untuk meningkatkan motivasi  kerja 

tetapi  bentuk-bentuk tanggung jawab sosial  melalui  prinsip berbagai  dan memberi, 

keterlibatan  sosial  bahkan  ditujukan  kepada  stakeholder yang  lebih  luas  seperti 

nasabah, pemerintah, lingkungan hidup dan juga kepada masyarakat. 

Ketiga,  berdasarkan  realitas  pespektif  kinerja  mental.  Hal  yang  ditemukan 

adalah  keterbukaan  (tranparansi)  terhadap  laporan  keuangan  kepada  karyawan 

ternyata  memiliki  dampak  dalam meningkatkan  motivasi  kerja  dan  menumbuhkan 

kepercayaan  yang  baik,  sehingga  terwujud kebersamaan  yang  menjadi  kultur  dari 

organisasi syariah. Jika pada organisasi lain, laporan keuangan hanya dikonsumsi oleh 

manajemen  bagian  tertentu.  Sebagai  wujud  implementasi  dari  salah  satu  prinsip-

prinsip  GCG,  yaitu  keterbukaan  (tranparansi),   maka  manajemen  melakukan 

keterbukaan  dalam  menginformasikan  laporan  keuangan  setiap  bulannya  kepada 

karyawan, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad (account manager): 

”...setiap  bulan,  dalam  slip  penerimaan  gaji  karyawan  diselipkan 
informasi tentang kinerja keuangan berupa laporan keuangan,... tidak 
layaklah jika kami menyembunyikan suatu rahasia yang sifatnya  itu 
keuangan  juga  saat  mengawali  bulan  baru,  kita  selalu  memberikan 

13



motivasi untuk bekerja lebih baik sehingga kinerja keuangan kita akan 
bisa lebih baik lagi untuk bulan berikutnya...”

Hal tersebut diperkuat oleh Siti (personalia), seperti apa yang diungkapkan di bawah 

ini:

”...informasi  keuangan  bank  Muamalat  yang  selalu  diinformasikan 
kepada semua kru setiap bulannya..., bisa membuat kami bersemangat 
bekerja lho..., ...kalo laba bulan ini baik yaa kita lebih semangat lagi 
untuk bekerja...kan nanti  kita dapat imbasnya  jugakan berupa bonus 
dari situ.... Yaa tapi kalo pas ada masalah labanya menurun...kadang 
kita  semua  melalukan  rapat  evaluasi  untuk  mencari  solusi  jika  ada 
permasalahan yang fatal seperti pembiayaan yang bermasalah...yaa kita 
akan termotivasi lagi untuk bekerja lebih baik...”

Apa yang diungkapkan oleh Siti di atas, ternyata dirasakan pula oleh Dani (Teller), 

dan  Dini  (legal  marketing).  Menurut  mereka  keterbukaan  tersebut  sebagai  wujud 

”Indahnya Kebersamaan” dan yang dirasakan oleh para kru bank Muamalat cabang 

Gorontalo. Keterbukaan laporan keuangan kepada para kru (karyawan) adalah selain 

mengaplikasikan prinsip-prinsip keterbukaan dan realisasi dari pertanggungjawaban 

maka tujuan utama yang ingin diraih adalah menumbuhkan motivasi dan komitmen 

yang baik kepada para kru (karyawan).

 Keempat,  berdasarkan  realitas  perspektif  kinerja  spiritual  ditemukan  ada 

kesadaran  diri  dari  pihak  manajemen  untuk membangun spirit  para  karyawan  dan 

nasabah melalui membangun spiritual kesadaran diri ”bekerja adalah ibadah”, selain 

itu ada upaya dakwah (penerangan agama) kepada masyarakat melalui praktik bisnis 

yang baik berdasarkan etika syariah (Islam), baik melalui pelayanan produk-produk 

maupun melalui pelayanan dengan memperlihatkan praktik ihsan dan taqwa. 

Spiritual yang berasal dari bahasa latin ”spiritus”  memiliki arti sesuatu yang 

memberikan  kehidupan  atau  vitalitas  pada  sebuah  sistem  (Zohar  dan  Marshall, 

2005:63). Dalam bahasa sehari-hari spirit diartikan sebagai sebagai ”ruh (ruhani)” dan 

lebih  umum lagi  berarti  ”semangat”.  Sebagai  bagian  yang  sangat  vital  dari  suatu 
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sistem, maka benar yang dijelaskan oleh McCuddy dan Pirie (2007) bahwa kegagalan 

suatu bisnis dapat ditentukan karena pudarnya nilai-nilai spiritual individu yang ada 

dalam  organisasi.  Nilai-nilai  spiritual  adalah  nilai-nilai  yang  berlaku  dan  dapat 

diterima  oleh  semua  orang  (seluruh  penduduk  bumi)  yang  tidak  dibatasi  oleh 

perbedaan manusia. Nilai-nilai spiritual tersebut adalah nilai kebenaran yang tertinggi, 

nilai keadilan yang tertinggi, dan nilai kejujuran tertinggi, dan nilai lainnya (Agustian, 

2007:188 ). 

Kesadaran  manajemen  (operational  manager dan  account  manager)  untuk 

membangun spiritual para karyawan begitu besar, dan langkah ini dilakukan sebagai 

langkah awal untuk menyadarkan para karyawan dengan latar belakang yang berbeda 

yang akan bergabung ke dalam organisasi ini melalui pemahaman  makna hidup bagi 

manusia. Seperti apa yang dituturkan oleh Ahmad (account manager) di bawah ini: 

”...kami ini bukan banker...,  coba lihat  di struktur organisasi (sambil 
menunjuk  bagan  struktur  organisasi  yang  terpajang  di  dekat 
sekretaris)...kru  kami  tidak  didominasi  dari  sarjana ekonomi  bahkan 
ada  dari  berbagai  bidang  termasuk  tehnik,...kan  kalo  dipembiayaan 
seperti  untuk melihat  kelayakan besarnya  pembiayaan  kontruksi  yaa 
kalo  dari  tehnik  sudah  menguasai  itu...  mungkin  tidak  percaya 
yaa...saya ini sudah lama di...sejak didirikan tahun 1995...waktu seleksi 
karyawan  ada  lho  yang  sama  sekali  tidak  bisa  ngaji,  yaa...karena 
komitmennya  besar  untuk  mengembankan  bank  syariah  kami  beri 
motivasi setelah dinyatakan lulus apakah sanggup target 3 bulan harus 
bisa  ngaji...makanya  kami  dalam perekrutan  tidak  mempersyaratkan 
kemampuan  intelektualnya  aja...kami  ingin  membangun  spirit  yang 
lebih dalam, yaitu bekerja adalah ibadah...dan itulah tugas kami...”

Penuturan  Ahmad  tersebut,  selaras  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Yanto 

(security) yang dikutip sebagai berikut:

”...sebelum  bergabung  dengan  bank...,  saya  pernah  bekerja  di 
perusahaan  X,...  motivasi  awal  saya  bekerja  di  sini  yaa  untuk 
mendapatkan  gaji  bulanan  yang  lebih  besar  dari  tempat 
sebelumnya...Setelah  pengumuman  lulus  kami  sempat  diberikan 
pembekalan  selama  beberapa  hari,  waktu  itu  untuk  Manado, 
Gorontalo  dan  Ternate  dipusatkan  di  Kotamobagu...yaa  selama 
seminggu  kita  ditraining,  di  bawa  masuk  ke  hutan  untuk  belajar 
dengan alam...dan setelah itu Bu saya sadar selama ini kalo bekerja 
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selalu  orientasinya  yaa  uang...uang  saja...setelah  saya  mengikuti 
kegiatan  itu  dan  setelah  3  tahun  bergabung  menjadi  kru  di 
sini...ternyata  Bu  hidup  ini  sebenarnya  pengabdian  kepada  Allah 
yang menjadi tujuannya...saya banyak bersyukur...bisa bergabung di 
sini...”

Kedua  informan  di  atas,  menunjukkan  satu  kesadaran  yang  sangat  jelas  adalah 

membentuk pribadi-pribadi yang sadar akan makna keberadaannya di tengah-tengah 

lingkungannya.  Upaya  ini  adalah  sebagai  suatu  pendekatan  untuk  mengelola 

perubahan individu (inside out), karena individu adalah unit dari organisasi (Heaton 

et al, 2004). 

Spirit  ”bekerja  adalah  ibadah”  juga  menjadi  tujuan.  Pengabdian  amalan-

amalan (persembahan) hanya ditujukan kepada Allah SWT. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, keyakinan bekerja adalah ibadah juga menjadi ikrar yang dilafazkan setiap 

doa  pagi  dan  sore,  yaitu  ”sesungguhnya  shalatku,  ibadahku,  hidupku  dan  matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 

Hal lain yang dapat dijelaskan adalah seperti ungkapan seorang nasabah Betti 

(Pengurus Yayasan) memiliki kesan yang berbeda, yaitu:  pertama: sambutan salam 

‘Assalamualaikum”  akan  membuat  dia  sadar  seolah-olah  masuk  pada  lembaga 

dakwah, dan  kedua kesadaran untuk mengingat Allah ketika mengisi slip-slip yang 

dimulai  dengan  Basmallah  “Bismillahirrohmanirrohim”.  Mengajak  kepada  para 

nasabah  dalam bertransaksi  menjadikan  Allah  sebagai  tujuan  dan  saksi,  sehingga 

harapan akan meningkatkan sikap kehati-hatian dalam bekerja karena merasa Allah 

selalu  menjaganya.  Memulai  aktivitas  dengan  mengucapkan  Basmallah  Ini  juga 

menjadi  panduan dalam beraktivitas,  keinginan  untuk mewujudkan rasa kasih dan 

sayang setiap pelayanan yang diberikan.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Heaton  et  al, (2004)  menjelaskan  bahwa 

individu  yang  menggunakan pondasi  hidup spiritual  bisa  tumbuh dan berkembang 
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dalam cara yang konsisten dengan tujuan organisasi.  Oleh karena itu,  berdasarkan 

pengamatan dan interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan manajemen  dan juga 

stakeholder lainnya, peneliti memahami bahwa ternyata  bank syariah juga berupaya 

untuk menjaga reputasi (kepercayaan) terhadap nasabah dan masyarakat luas dengan 

cara berdakwah (sosialisasi)  melalui  praktik bisnis yang baik.  Slogan ”Area Bebas 

Riba dan Bebas Rokok” agar mudah dilihat orang, dipajang hampir disemua tempat 

strategis dan aset bank, tidaklah hanya sebatas pesan moral dan spiritual yang tidak 

diaplikasikan pada aktivitasnya.

4.2 Temuan Pemahaman Kinerja Manajemen Perbankan Syariah

Realitas  yang berhasil  ditemukan di atas merupakan fakta  empiris  terhadap 

data yang ada. Didasarkan pada temuan realitas tersebut, sehingga interpretasi temuan 

tentang  sintesa  pemahaman  tentang  kinerja  manajemen  perbankan  syariah,  adalah 

sebagai berikut: 

Pemahaman 1: menciptakan profit 

Kita dapat juga menyimak cuplikan  ungkapan Ahmad Riawan Amin sebagai 

Direktur  Utama  Bank  Muamalat  Indonesia  melalui  wawancara  dengan  wartawan 

Republika (Irwan Kelana, 2007) di bawah ini:

”...Alhamdulillah. Bagi kami, tugas manajemen adalah menggerakkan angka-

angka  kinerja.  Selebihnya  adalah  proses  dan  mekanisme  untuk  mencapai 

kinerja terbaik...”

Kutipan  di  atas,  sangat  jelas  bahwa  sebagai  organisasi  yang  bergerak  di  bidang 

perbankan,  memahami  perilaku  manajemen  yang  memiliki  orientasi  utama  profit 

sebagai  tujuannnya,  dengan  indikator  laba  untuk  manajemen  pusat  dan  bagi  hasil 

untuk kreditur. 

Pemahaman 2:mewujudkan ukhuwah (kekeluargaan) 
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Tentang  ukhuwah kekeluargaan/kebersamaan  ini  oleh  Hafidhuddin  dan 

Tanjung  (  2003:30-31)  dijelaskan  bahwa  salah  satu  ciri  organisasi  yang  Islami 

memiliki culture yang berbeda dengan organisasi lainnya (konvensional) dan culture 

yang  paling  menonjol  adalah  terciptanya  suasana  kebersamaan.  Indahnya 

kebersamaan  yang  dirajut  tersebut  merupakan  realisasi  bentuk  interaksi  antara 

manajemen  dengan  para  karyawan,  dengan  indikator  kebersamaan,  kekeluargaan, 

tolong menolong, dan nasihat menasehati, 

Pemahaman 3:kepercayaan 

Pada konteks pemahaman  ”kepercayaan’  ini  merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari pemahaman sebelumnya (mewujudkan ukhuwah/kekeluargaan). 

Pemahaman ini membawa kita pada kesimpulan bahwa manajemen perbankan syariah 

begitu mempertimbangkan sisi stakeholders yang lebih luas, yaitu manajemen pusat, 

kreditur,  regulator,  karyawan,  nasabah,  pemerintah,  masyarakat,  dan  komunitas 

lainnya, dengan indikator keterbukaan, kejujuran, disiplin, pelayanan yang baik, dan 

berhati-hati.

Pemahaman 4: ketaatan pada etika syariah 

Muhammad (2005:199) menjelaskan bahwa tujuan manajemen bank syariah 

tidak  saja  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  para  stakeholders,  tetapi  juga  harus 

mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan 

tradisinya ke dalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait, dengan indikator 

mengandung nilai ibadah, ketaqwaan, dan ihsan. 

Tabel 1 DISINI

4.3  Cerminan  pemahaman  kinerja  manajemen  perbankan syariah  dalam perspektif 
amanah

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, setelah dianalisis melalui perspektif 

amanah sebagai refleksi (cerminan) kinerja manajemen perbankan syariah maka dapat 
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dimaknai  manajemen  perbankan  syariah  mengemban  tiga  jenis  amanah,  yaitu 

pertama,  amanah  sebagai  organisasi  bisnis  yang  berorientasi  profit  (laba)  untuk 

kepentingan shareholder dan kreditur, dalam hal ini adalah memiliki tanggung jawab 

kepada manajemen pusat dan capital  provider. Kedua,   amanah sebagai organisasi 

sosial,  walaupun  mungkin  tidak  murni  sebagai  organisasi  sosial  yang  hanya 

melakukan usaha inti dalam pelayanan publik, namun dapat ditunjukkan kontribusi 

organisasi  melalui  tanggung  jawab  sosial  manajemen  dalam  pengembangan  dan 

pemberdayaan  kepada  para  karyawan,  komunitas  lainnya,  dan  masyarakat  luas. 

Ketiga,   amanah  sebagai  organisasi  spiritual  yang  ditunjukkan  dengan  adanya 

kesadaran  para  manajemen  untuk  beroperasi   berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah 

(Islam),  dan   ditunjukkan  pula  oleh  adanya  kesadaran  manajemen  untuk 

menumbuhkan  dan  mengembangkan  spiritual  para  karyawan,  nasabah,  masyarakat 

luas  sesuai  dengan  tuntutan  syariah,  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  jenis 

amanah ketiga ini kinerja manajemen hanya sebatas pada spiritual yang bersumber 

pada syariah.

5. Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

Dari  pembahasan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa kinerja 

manajemen perbankan syariah  dipahami  tidak  hanya  sepenuhnya  berperan  sebagai 

organisasi bisnis saja yang hanya menciptakan laba sebagai kinerja ekonomi, namun 

juga  ditemukan  pemahaman  kinerja  sosial  melalui  terwujudnya  ukhuwah 

(kekeluargaan)  semua  stakeholders, kinerja  mental   dengan  menumbuhkan 

kepercayaan kepada semua  stakeholders, dan kinerja spiritual dengan menunjukkan 

ketaatan  manajemen  pada  etika  syariah.  Walaupun  ditinjau  lebih  lanjut,  masih 

dominannya kinerja ekonomi (menciptakan laba) menjadi target utama setiap aktivitas 

yang dilakukan oleh manajemen. 
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Dengan  demikian  dipahami  pula  bahwa  cerminan  pemahaman  kinerja 

manajemen perbankan syariah  berperan dan bertanggung jawab sebagai  organisasi 

bisnis,  organisasi  sosial,  dan  organisasi  spiritual.  Prinsip  kebersamaan  dan  prinsip 

berbagi dan memberi,  walaupun tidak sepenuhnya sebagai organisasi sosial  murni. 

Dan  sebagai  organisasi  spiritual,  sangat  berperan  dalam  membangun  spiritual 

stakeholders,  walaupun  jika  dilihat  dari  operasionalnya  spiritual  tersebut  hanya 

dimotivasi karena tuntutan syariah

Keterbatasan utama penelitian ini adalah 1). keterbatasan waktu pengamatan 

dan keterlibatan peneliti  pada situs penelitian yang sangat singkat,  sehingga masih 

keterbatasan  pemahaman  kinerja  manajemen  yang  diperoleh.  2).  keterbatasan  alat 

analisis  yang  digunakan  adalah  perspektif  amanah,  dan  3).  keterbatasan  situs 

penelitian hanya pada perbankan syariah pada level cabang, sehingga hasil penelitian 

ini tidak dapat disamakan pada konteks obyek yang berbeda.

Implikasi   penelitian  ini  adalah pertama berkaitan dengan manajemen pada 

situs  penelitian  untuk  dapat  lebih  berupaya  memperbaiki  kinerjanya,  baik  kinerja 

ekonomi, sosial, mental, dan terlebih kinerja spiritualnya. Sementara implikasi untuk 

regulator,  yaitu  menyarankan kepada BI sebagai pengawas perbankan di Indonesia 

sudah saatnya memperbaiki indikator-indikator pengukuran kinerja yang digunakan 

untuk menilai kesehatan perbankan khususnya perbankan syariah yang tidak hanya 

menggunakan kriteria rasio-rasio keuangan (CAMELS), namun juga memperhatikan 

dan  mengawasi  dari  sisi  etika  dan  spiritual.  Dan  implikasi  untuk  penelitian 

selanjutnya untuk mengembangkan fokus  penelitian dengan memilih situs yang lebih 

luas dan pemilihan alat analisis yang lainnya, sehingga akan ditemukan pemahaman 

yang lebih luas tentang refleksi kinerja manajemen perbankan syariah.
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Lampiran:

Tabel 1: Temuan pemahaman kinerja manajemen perbankan syariah
No. Pemahaman Indikator Stakeholders
1 Menciptakan Profit Laba, dan bagi hasil Manajemen Pusat dan 

kreditur
2 Mewujudkan Ukhuwah Kebersamaan, 

kekeluargaan, tolong 
menolong, dan nasihat 
menasehati.

Manajemen pusat, kreditur, 
karyawan, nasabah 
pengguna jasa, pemerintah, 
masyarakat, dan komunitas 
lainnya

3 Kepercayaan Terbuka, jujur, disiplin, 
pelayanan yang baik, 
dan berhati-hati.

Manajemen pusat, kreditur, 
karyawan, nasabah 
pengguna jasa, pemerintah, 
masyarakat, dan komunitas 
lainnya

4 Ketaatan pada etika 
syariah

Ibadah, taqwa dan 
ihsan

Tuhan
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