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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan 

nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal 

itu terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (intermediary) anatara pihak-

pihak kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak yang memerlukan dana (luck of 

funds)  sebagai agend of develovment, Bank merupakan alat pemerintah untuk 

membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha 

pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
1
 

Namun berdasarkan syariat islam (Hukum Islam) dibalik pengaruh yang 

begitu besar bagi pembangunan perekonomian bangsa, masih terdapat kekurangan 

dalam pelaksanaan sistem perbankan konvensional, yaitu pada sitem bunga yang 

diberlakukan. sistem bunga (riba) yang diberlakukan dalam sistem perbankan 

konvensional tidak sesuai dengan syariat islam. Bank syariah hadir sebagai solusi 

bagi permasalahan sistem bunga tersebut, Perbankan Syariah merupakan perbankan 
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yang sistem pelaksanaannya berdasarkan syariat islam (Hukum Islam). Terbentuknya 

sistem ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan menurut syariat islam mengenai 

sistem bunga (riba) yang digunakan dalam perbankan konvensional. Hadirnya bank 

syariah diharapkan dapat membawa masyarakat pada sistem perbankan yang bebas 

riba. 

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat 

Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang No.7 Tahun 1992 

sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan rincilandasan 

hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan dan diimplementasikan oleh 

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

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara 

total menjadi bank syariah.
2
 Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan bunga.
3
 

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk-produk 

yang ditawarkan kepada nasabahnya. Yang membedakannya adalah pada bank 

syariah disetiap produknya terdapat akad-akad tertentu, yang mana akad tersebut 
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bertujuan untuk memperjelas perjanjian sehingga tidak ada unsur riba ataupun 

ketidakjelasan. Contohnya pada Bank BNI Syariah terdapat produk Tabungan IB 

Hasanah yang mana terdapat dua akad dalam produk ini yaitu akad wadiah dan 

mudharabah. Adapun perbedaan dari keduannya adalah pada akad wadiah nasabah 

yang menabung hanya menyimpan dana pada bank dan dapat diambil sesuai 

keinginan. Sedangkan pada akad mudharabah, akad ini lebih cenderung pada 

investasi karena nasabah yang menyimpan dana menggunakan akad ini akan 

memperoleh keuntungan atau bagi hasil dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan 

oleh bank.  

Demi memaksimalkan pelayanan, selain menawarkan 2 (dua) pilihan akad 

yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai keinginan dan keperluan 

nasabah, pada produk Tabungan iB Hasanah  Bank BNI Syariah juga memberikan 

pelayanan berupa kartu ATM yang memiliki fungsi dan kegunaan sama halnya pada 

bank konvensional. Nasabah dapat melakukan transaksi baik itu pengambilan dana, 

pembayaran, ataupun transfer dana tanpa harus ke kantor bank, dengan 

menggunakan kartu ATM pada mesin ATM semua transaksi tersebut dapat 

dilakukan. Bank memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyempurnakan 

produk perbankan demi memaksimalkan pelayanan terhadap nasabahnya. 

Peran teknologi di dunia perbankan memang sangat besar, karena majunya 

sistem perbankan merupakan peran dari teknologi informasi. Salah satu teknologi  

informasi yang berperan dalam produk perbankan, baik perbankan konvensional 
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maupun perbankan syariah, yaitu ATM (Automated Teller Machine) atau yang biasa 

disebut Anjungan Tunai Mandiri. 

Namun dengan adanya layanan mesin ATM untuk mempermudah transaksi 

tersebut bukan berarti resiko atau kemungkinan buruk tidak akan terjadi. Bahkan, 

dengan adanya layanan mesin ATM ini justru mempermudah oknum untuk 

melakukan tindak kejahatan. Walaupun sudah ada kamera CCTV yang mengawasi,  

tingkat keamanan transaksi pada mesin ATM yang berada ditempat umum masih 

jauh dibandingkan dengan keamanan transaksi yang dilakukan pada kantor banknya 

langsung. Sehingga resiko terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan mesin 

ATM tersebut masih sangat besar.  

Banyak tindak kejahatan yang telah terjadi, yang merugikan nasabah sebagai 

penyimpan dana maupun bank sebagai penghimpun dana. Tindak kejahatan yang 

sudah terjadi pada mesin ATM diantaranya, yaitu pembobolan mesin ATM yang 

tujuannya untuk mengambil dana yang berada pada mesin ATM, kemudian 

pembobolan data nasabah yang dilakukan pada mesin ATM dengan menggunakan 

kamera dan  alat lain yang mendukung, kejahatan ini sering disebut dengan card 

skimming. 

Kasus pencurian data nasabah (card skimming) bukan merupakan kasus yang 

baru terjadi. Sebelumnya banyak terjadi kasus tersebut pada bank-bank yang pastinya 

menggunakan layanan mesin ATM. Kemudian kasus ini terjadi lagi pada Bank BNI 

Syariah KCP Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau pada akhir tahun 2016, 
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tepatnya pada tanggal 3 Desember 2016.  Yang mengakibatkan bank maupun 

nasabah menerima kerugian. 

Pada tanggal 4 Desember 2016 tepatnya pukul 19.00 WIB nasabah menyadari 

bahwa jumlah uang dalam tabungannya berkurang, sementara nasabah tersebut tidak 

ada melakukan transaksi penarikan ataupun transfer. Kemudian nasabah tersebut 

melakukan pengaduan dengan cara menelpon call center BNI Syariah  dan kemudian 

pihak call center menyarankan untuk dilakukan pemblokiran sekaligus menyarankan 

untuk melakukan pengaduan kepada pihak bank untuk dilakukan pengecekan terlebih 

dahulu. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 5 Desember 2016 nasabah 

melakukan pengaduan langsung ke kantor Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai 

Karimun.  Selanjutnya melalui proses pengecekan yang dilakukan oleh pihak bank 

dari data transaksi yang telah dilakukan oleh rekening nasabah tersebut telah terjadi 

penarikan tunai melalui mesin ATM di Malaysia pada tanggal 3 Desember 2016, 

sementara pada waktu yang sama nasabah tersebut sedang berada di Indonesia 

tepatnya di Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa 

telah terjadi pencurian data nasabah yang dilakukan oleh oknum dengan modus card 

skimming pada mesin ATM di Tanjung Balai Karimun kemudian penarikan tunai 

dilakukan melalui ATM Cirrus di Malaysia.
4
   

Teradapat hal menarik yang menjadi permaslahan, biasanya kasus ini 

diselesaikan berdasarkan kebijakan bank yang mengatur tentang tanggung jawab 
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bank terhadap nasabah pada kasus card skimming, baik pada bank konvensional 

maupun bank syariah. Namun ketika kasus ini terjadi pada bank syariah secara 

khusus bagaimanakah sistem pertanggungjawaban bank syariah yang mana harus 

tetap berjalan sesuai syariat islam. Oleh karena itu penulis bermaksud menulis skripsi 

ini dengan maksud ingin mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban bank 

terhadap nasabah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “ PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH” 

(Studi Kasus Pencurian Data Nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung 

Balai Karimun)”.  

B. Rumusan Masalah 

Terjadinya kasus tersebut mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban 

bank yang harus dipenuhi terhadap nasabah yang menjadi korban. Untuk itu penulis 

bermaksud meneliti bagaimana proses pertanggungjawaban bank dan proses 

penyelesaian permasalahan tersebut. Maka didapatlah pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai 

Karimun terhadap nasabah yang menjadi korban card skimming ditinjau dari 

Undang-Undang Tentang Perbankan? 
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2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai 

Karimun terhadap nasabah yang menjadi korban card skimming ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah? 

3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah yang 

menjadi korban card skimming setelah terjadinya kasus pencurian data 

nasabah (card skimming) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis dapat mengambil tujuan dalam 

penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Bank BNI Syariah KCP 

Tanjung Balai Karimun terhadap nasabah yang menjadi korban card skimming 

ditinjau dari Undang-Undang tentang perbankan; 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Bank BNI Syariah KCP 

Tanjung Balai Karimun terhadap nasabah yang menjadi korban card skimming 

ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah; 

3. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian sengketa antara bank 

dan nasabah setelah terjadinya kasus pencurian data nasabah (card skimming) 

pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun setelah terjadinya kasus 

pencurian data nasabah (skimming card). 

 

D. Kegunaan Penelitian 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak yang terkait. Adapun manfaat atau kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan 

khususnya yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah mengenai 

pertanggungjawaban bank terhadap nasabah ditinjau dari hukum islam.  

2. Kegunaan Praktis  

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

serta pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga perbankan 

pada khususnya. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu  

Penelitian mengenai pertanggungjawaban bukan pertama kali dilakukan, 

sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti kasus ini. Penulis telah melakukan 

penelusuran studi terdahulu dan akan menggunakannya sebagai landasan teoritis 

dan perbandingan dalam membahas berbagai masalah dalam penelitian ini. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti  terdahulu mengenai 

pertanggungjawaban bank terhadap nasabah diantaranya sebagai berikut:  

a. M.Zidny Fadlan dalam penelitian skripsinya yang berjudul “ 

Pertanggungjawaban Bank Ditinjau Dari Perjanjian Penerbitan Kartu 

ATM (Studi Kasus Pencurian Data Nasabah Pada Bank X)” 
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Masih belum ada atauran yang benar-benar jelas dan tegas mengenai 

pertanggungjawaban bank dalam kontrak perjanjian antara nasabah dengan 

bank dalam hal pencurian data nasabah yang menimbulkan kerugian 

finansial bagi nasabah. Dalam proses penyelesaian sengketa antara 

nasabah dengan bank terkait kerugian akibat card skimming dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui penyelesaian sengketa 

langsung antara nasabah dengan bank, melalui mediasi perbankan, serta 

melalui proses pengadilan. Demi menjaga reputasi bank, pada umunya 

penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung antara nasabah dengan 

bank. Beban pembuktian atas terjadinya pencurian data nasabah dan 

timbulnya kerugian nasabah ditanggung oleh bank. Setalah bank mendapat 

laporan dari pihak nasabah langsung melakukan investigasi. Apabila 

terbukti memang nasabah terkena skimming, maka nasabah akan 

mendapatkan ganti rugi dari pihak bank. Besarnya ganti rugi yang diterima 

nasabah dapat mencapai 100% dari besarnya kerugian yang diterima 

nasabah.
5
 

b. Nur Hayati dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Tanggungjawab Konsumen Makanan Ringan Kepada Konsumen 

                                                           
5
 M. Zidny Fadlan, 2010, Pertanggungjawaban Bank Ditinjau dari Perjanjian Penerbitan 

Kartu ATM (Studi Kasus Pencurian Data Nasabah Pada Bank X, (diakses melalui 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20322808-S21516-M.%20Zidny%20Fadlan.pdf pada tanggal 

27 Maret 2018 pada pukul 23.15 WIB). 
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di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten”. 

Dalam hasil penelitian skripsinya Nur Hayati menjelaskan, bahwa 

dalam Undang-undang dan Hukum Islam tanggungjawab produsen makan 

ringan terhadap konsumen memiliki kesamaan. Dalam analisis 

tanggungjawab produsen makanan ringan terhadap konsumen dilihat dari 

tiga aspek yaitu proses produksi, cara pemasaran produk, dan cara 

menangani keluhan. Dalam proses produksi yang dilakukan para produsen 

di Dukuh Karangnongko belum sesuai dengan hukum islam, terbukti 

dengan salah satu penggunaan bahan berbahaya yaitu bleng. Penggantian 

minyak goreng persepuluh hari dan tempat adonan yang tidak higienis 

yaitu dengan menggunakan ember hitam/baskom. Cara pemasaranya juga 

belum sesuai dengan hukum islam karena hanya satu dari lima produsen 

makanan ringan yang mencantumkan nama pemilik usaha dan nomor 

telepon sedangkan empat lainya tidak mencantumkan keterangannya. 

Dalam menangani keluhan konsumen, para produsen makanan ringan telah 

melakukannya sesuai hukum islam, yaitu dengan mendengarkan keluhan 

konsumen dengan adil dan tidak membeda-bedakan.
6
  

                                                           
6
 Nur Hayati, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Konsumen Makanan 

Ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, 

(diakses melalui http://digilib.uin-

suka.ac.id/16038/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 27 

Maret 2018 pada pukul 23.36 WIB). 

http://digilib.uin-suka.ac.id/16038/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/16038/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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c. I Made Widhyantara dalam skripsinya “Tanggung Jawab Seller Atas 

Kerugian Konsumen Akibat Pembelian Barang Elektronik Secara Online”. 

Pertanggungjawaban seller atas kerugian konsumen akibat 

pembelian barang elektronik secara online, yaitu menurut pasal 62 UU 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa 

sanksi baginpelaku usaha yang melanggar ketentuan akan dikenakan 

sanksi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling 

banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sanksi perdata berupa 

ganti rugi kepada konsumen produk, kecuali dapat membuktikan keadaan 

sebaliknya, bahwa kerugian yang diterima oleh seorang pemakai produk 

yang cacat atau membahayakan, bahkan pemakai juga ikut menjadi 

korban. Menurut pasal 19 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi yang diberikan dapat berupa 

pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian sentuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
7
 

Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

                                                           
7
 I Made Widhyantara, 2017, Tanggung Jawab Seller Atas Kerugian Konsumen Akibat 

Pembelian Barang Elektronik Secara Online, (diakses melaui http://fh-warmadewa.ac.id/e-

jurnal/index.php/LAW/article/view/135/134 pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 23.50 WIB). 

http://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/135/134
http://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/135/134
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No. 

Nama 

Penulis/Tahun/Judul Isi Perbedaan 

1 Nur Hayati/2015/ 

“Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap 

Tanggungjawab 

Konsumen Makanan 

Ringan Kepada 

Konsumen di Dukuh 

Karangnongko Desa 

Jarum Kecamatan Bayat 

Kabupaten Klaten”. 

 

Penelitian ini 

menganalisis 

tanggung jawab 

produsen makanan 

ringan terhadap 

konsumen 

berdasarkan tiga 

aspek yaitu proses 

produksi, cara 

pemasaran produk, 

dan cara 

menangani 

keluhan. 

 

penelitian ini menelti 

bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap  

tanggung jawab 

produsen kepada 

konsumen. Sedangkan 

dalam penelitian yang 

penulis lakukan 

merupakan 

pertanggungjawaban 

bank terhadap nasabah 

ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah dan 

Undang-undang. 

 2 M.Zidny Fadlan/2010/ “ 

Pertanggungjawaban 

Bank Ditinjau Dari 

Perjanjian Penerbitan 

Kartu ATM (Studi 

Penelitian ini 

menganalisis 

pertanggung 

jawaban bank 

terhadap nasabah  

Penelitian ini meneliti 

bagaimana 

pertanggungjawaban 

bank ditinjau dari 

perjanjian penerbitan 
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Kasus Pencurian Data 

Nasabah Pada Bank X)” 

 

Setelah terjadinya 

kasus pencurian 

data nasabah (card 

skimming). 

kartu ATM.  

Sedangkan dalam 

penelitian yang penulis 

lakukan merupakan 

pertanggungjawaban 

bank terhadap nasabah 

ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah dan 

Undang-undang. 

  3 I Made 

Widhyantara/2017/ 

“Tanggung Jawab Seller 

Atas Kerugian 

Konsumen Akibat 

Pembelian Barang 

Elektronik Secara 

Online” 

Penelitian 

inimenganalisis 

tanggung jawab 

seller sebagai 

penjual barang 

secara online 

terhadap 

konsumen sebagai 

pembeli barang.  

Penelitian ini meneliti 

bagaimana per -

lindungan hukum 

terhadap konsumen dan 

bagaimana tanggung 

jawab seller sebagai 

penjual barang. 

Sedangkan dalam 

penelitian yang penulis 

lakukan merupakan 

pertanggungjawaban 

bank terhadap nasabah 
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ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah dan 

Undang-undang. 

2. Keragka Pemikiran  

Dalam Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dijelaskan yang dimaksud dengan Bank Syaraiah, Bank Umum Syariah, 

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah) 

adalah:
8
 

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

                                                           
8
 Undang-undang Ri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  
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3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

4. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari 

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu 

Bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 

 

 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam 

antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dianyatakan sesuai dengan 

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagin hasil 

(mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) .
9
 

Bank syariah memiliki banyak pilihan produk yang disediakan sesuai 

dengan kebutuhan dan permintaan nasabah. Salah satu produk yang ada pada 

                                                           
9
 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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Bank BNI Syariah adalah produk Tabungan iB Hasanah yaitu BNI iB 

Hasanah. 

Salah satu fasilitas yang ada pada produk tersebut adalah ATM 

(Automatic Teller Machine) atau yang biasa disebut dengan Anjungan 

Tunai Mandiri. Peran ATM dalam produk ini sangat besar, untuk 

mempermudah nasabah melakukan transaksi tanpa harus pergi ke kantor 

bank. 

Namun dengan adanya fasilitas tersebut jika tidak disertai 

dengan peningkatan fasilitas keamanan yang maksimal akan menambah 

risiko terjadinya kejahatan-kejahatan. Salah satu kasus yang terjadi 

akibat adanya fasilitas ATM adalah kasus pencurian data nasabah atau 

yang biasanya disebut juga dengan card skimming.  

Laman Bank Tech menerangkan bahwa teknik pembobolan kartu 

ATM nasabah melalui teknik skimming pertama kali teridentifikasi pada 

2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu 

diketahui bahwa teknik skimming dilakukan dengan cara menggunakan 

alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukan kartu 

ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus 
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operasinya adalah mengkloning data dari magnetic stipe yang terdapat 

pada kartu ATM milik nasabah.
10

 

Kasus ini kembali terjadi pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung 

Balai Karimun pada akhir tahun 2016 lalu, yang mengakibatkan 

kerugian baik bagi nasabah maupun pihak bank. Dengan terjadinya 

kasus ini maka timbulah pertanggungjawaban berupa hak dan 

kewajiban. Hak bagi nasabah dan kewajiban bank atas nasabah tersebut.  

Bank syariah sebagai bank yang menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip islam harus menyelesaiakan kasus ini dengan 

prosedur berdasarkan syariat islam pula. Dalam hal ini bank sebagai 

produsen harus bertanggungjawab atas terjadinya kasus yang 

mengakibatkan data dan dana nasabah dicuri oleh oknum kejahatan 

tersebut.  

Pengertian Tanggungjawab secara harafiah dapat diartikan sebagai 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi 

menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.
11

 Yang 

bertanggungjawab dalam kasus ini adalah pihak bank dikarenakan bank 

sebagai penyedia layanan tabungan yang kemudian terdapat fasilitas mesin 

                                                           
10

 Liputan 6, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM, (diakses melalui situs 

https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm pada tanggal 

10 April 2018 pukul 01.23 WIB). 
11

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008) , hlm. 106. 

https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm
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dan kartu ATM yang menjadi alat untuk oknum card skimming melakukan 

aksinya tersebut. Sedangkan nasabah mempunyai hak untuk menerima ganti 

rugi atas kerugian yang diterima.  

Selain itu pertanggungjawaban juga harus dijalankan sesuai 

dengan syariat islam, dikarenakan kasus ini terjadi pada bank yang 

menjalankan usahanya sesuai dengan syariat islam yaitu pada Bank BNI 

Syariah.  

Peranan Hukum Ekonomi Syariah dalam mengatur segala macam 

kehidupan sangat jelas. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban 

dijelaskan dalam Q.S Al-Mudatsir Ayat 38 dijelaskan bahwa setiap 

orang akan diminta pertanggungjaawaban atas perbuatannya.  

 

يىَتٌ ﴿ ٌِ ﴾٣ُٖكمُّ وَْفٍس ِبَمب َكَسبَْج َر  

Artinya:  

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. 

Tafsir Ibnu Katsir:  

Allah berfirman seraya memberitahukan bahwa: kullu nafsim bimaa kasabat 

rahiinatun (“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 
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diperbuatnya.”) yakni tergantung pada amalnya pada hari kiamat kelak. 

Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu „Abbas dan lain-lain.
12

 

Dalam Q.S Luqman Ayat 16 Allah SWT berfirman: 

َْ فِي اْْلَْرِض يَ يَب  اِث أَ ََ َْ فِي انسََّمب ب إِْن حَُك ِمثْقَبَل َحبٍَّت ِمْه َخْردٍَل فَخَُكْه فِي َصْخَرةٍ أَ ٍَ ُ إِنَّ بُىَيَّ إِوَّ ب َّللاَّ ٍَ أِْث ِب

َ نَِطيٌف َخبِيرٌ   َّللاَّ

Terjemahan:  

“(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 

niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 

Maha Halus lagi Maha Mengetahui ”. 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ini adalah wasiat yang amat berharga yang 

Allah ceritakan tentang Lukman Al Hakim supaya setiap orang bisa 

mencontohnya  …Kezholiman dan dosa apa pun walau seberat biji sawi, pasti 

Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan 

ditimbang. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. 

Jika jelek, maka balasan yang diperoleh pun jelek ” 

Asy Syaukani rahimahullah menerangkan, “Meskipun kejelekan dan 

kebaikan sebesar biji (artinya: amat kecil), kemudian ditambah lagi dengan 

                                                           
12

 Diakses melalui situs http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-muddatstsir-

ayat-38-56.html pada tanggal 23 Mei 2018. 

http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-muddatstsir-ayat-38-56.html
http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-muddatstsir-ayat-38-56.html
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keterangan berikutnya yang menunjukkan sangat samarnya biji tersebut, baik 

biji tersebut berada di dalam batu yang jelas sangat tersembunyi dan sulit 

dijangkau, atau di salah satu bagian langit atau bumi, maka pasti Allah akan 

menghadirkannya (artinya: membalasnya)”.
13

 

Selain dalil dari Al-quran dalam hadist nabi juga menjelaskan 

mengenai tanggung jawab diantaranya sebagai berikut: 

ٌل  ُْ ُكهُُّكْم َمْسئُ ََ َعه به عمر رضي هللا عىٍمب عه انىبي صهى هللا عهيً َسهّم قبل: ُكهُُّكْم َراعٍ 

, َاْلميُر راعٍ, َانّرُجُم راعٍ عهى  ًِ نَِذِي, فكهّكم َعْه َرعيّخِ ََ ََ , َانمرأةُ َراِعيَّتٌ عهى بيِج زَِجٍب  ًِ أٌِم بيخِ

. )مخفق عهيً ًِ  راعٍ َكهّكم مسئٌُل عْه َرِعيَّخِ

Terjemah: 

Hadis Dari „Abdullāh bin „Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah 

bersabda: “Setiapkalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imām (kepala Negara) adalah 

pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang 

suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung 

jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan 

rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan 

rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan 

                                                           
13

 Diakses melalui situs https://rumaysho.com/ٕٖ3ٖ-nasehat-lukman-pada-anaknya-5-setiap-

perbuatan-akan-dibalas.html pada tanggal 23 Mei 2018. 

https://rumaysho.com/2373-nasehat-lukman-pada-anaknya-5-setiap-perbuatan-akan-dibalas.html
https://rumaysho.com/2373-nasehat-lukman-pada-anaknya-5-setiap-perbuatan-akan-dibalas.html
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harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung 

jawabnya tersebut” (Muttafaqun 'Alaih).  

Kandungan Hadits: 

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas 

memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun 

dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas menjaga dirinya 

sendiri. Pemuka atau Imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Suami 

bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat 

memimpin anak-anak suaminya. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau 

kekayaan tuan dan anak biberi tugas menjaga kekayaan orang tuanya. Tugas 

adalah amanat. Apa pun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus 

mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan 

yang dipimpin dan di dalam pangadilan Allah Swt kelak. Tak seorang pun 

mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.
14

 

Dari kasus pencurian data nasabah (card skimming) yang terjadi 

mengakibatkan timbulnya tanggung jawab terhadap pihak Bank BNI Syariah 

KCP Tanjung Balai Karimun sebagai pelaku usaha yang harus dipenuhi 

terhadap nasabah yang menjadi korban card skimming sebagai konsumen 

yang menggunakan jasa. Selain itu nasabah juga berhak menuntut atas hak-

                                                           
14

 Diakses melalui situs  http://www.bacaanmadani.com/ٕٓٔ٣/ٓٔ/ayat-al-quran-dan-hadits-

tentang.html pada tanggal 23 Mei 2018. 

http://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html
http://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html
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haknya setelah menerima kerugian akibat terjadinya kasus pencurian data 

nasabah card skimming tersebut. Dengan adanya permasalahan 

pertanggungjawaban ini timbulah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak 

Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun dan hak-hak yang harus 

diperoleh oleh nasabah atas kerugian yang diterimanya. 

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana prosedur 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KCP Tanjung 

Balai Karimun terhadap nasabah yang menjadi korban kasus pencurian data 

nasabah (card skimming). Apakah proses penyelesaian sengketa ini akan di 

proses berdasarkan UU tentang perbankan dan Hukum Ekonomi Syariah atau 

hanya berdasarkan kebijakan dari internal bank saja. Berikut skema kerangka 

berpikir yang dituangkan dalam sebuah bagan: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, ilmiah, dan akurat 

maka diperlukan metode yang tepat dan sesuai. Adapun kerangka metodologis 

yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode atau cara yang 

harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun metode 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. 

Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain 

dari kuantifikasi (pengukuran).
15

 Yang menjelaskan bagaimana tinajauan 

hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban bank, bagaimana 

penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, bagaimana prosedur 

pengaduan dan pengembalain dana. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi dari penelitian yang penulis ambil yaitu pada Bank BNI Syariah 

KCP Tanjung Balai Karimun terletak di Komplek Pertokoan Karimun Centr, 

Jl. A.  Yani Blok A No. 6 (kolong), Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. 

3. Sumber Data 

                                                           
15

 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, DASAR-DASAR PENELITIAN KUALITATIF, Prosedur, 

Teknik, dan Teori Grounded, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm.11. 
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Sumber data yang diperoleh peneliti meliputi: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti 

atau saksi utama dari kejadian yang lalu.
16

 Dalam penelitian ini, sumber 

data primer diperoleh dari Klausul akad Wadiah Tabungan IB Hasanah 

pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun, data seputar proses 

pengaduan nasabah yang menjadi korban card skimming (formulir 

pengaduan nasabah, surat pernyataan keberadaan, surat kesediaan 

menjadi saksi, surat pernyataan menjadi korban card skimming). 

b. Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang 

tidak diperoleh secara lansung melainkan melaui pihak kedua. Adapun 

data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup bahan 

hukum sekunder berupa hasil dari observasi, wawancara, dan literatur 

lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah, 

serta prosedur penyelesaian terhadap sengketa antara bank dan nasabah. 

Selain itu bahan hukum primer juga digunakan dalam penelitian ini, yang 

meliputi salinan dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Pasal 19 Ayat (1) & (2), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dan PBI Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. 

                                                           
16

 Moh Nasir, Ph D, Metode Penelitian,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.58. 
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Selain itu data juga diperoleh melalui dokumen, buku-buku, artikel dan 

jurnal dari website yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Jenis Data  

 Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang dapat 

mencakup hampir semua data non-nomerik. Data ini dapat menggunakan 

kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena mengenai proses 

pertanggungjawaban bank terhadap nasabah setelah terjadinya kasus 

pencurian data nasabah (card skimming) dan prosedur penyelesaian sengketa 

antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi korban card skimming. 

Berikut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Data yang menyangkut prosedur pengaduan nasabah kepada bank terkait 

kasus pencurian data nasabah (card skimming). 

b. Data terkait pertanggungjawaban Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai 

Karimun kepada nasabah yang menjadi korban card skimming. 

c. Data terkait penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah 

yang menjadi korban card skimming. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan valid sesuai 

dengan kebutuhan topik pembahasan dalam  penelitian ini, berikut metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: 
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a. Studi Kepustakaan (library research) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi 

bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang 

dikumpulkan melalui teknik ini, diantaranya: klausul perjanjian 

pembukaan rekening BNI Tabungan iB Hasanah, data seputar proses 

pengaduan dan penyelesaian kasus pencurian data nasabah (card 

skimming) 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

bertatap muka menyampaikan dan mendengarkan secara langsung 

keterangan-keterangan berupa informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada nasabah yang menjadi 

korban card skimming dan wawancara kepada bagian CS (Customer 

Service) dari Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun. Dari 

proses wawancara tersebut diperoleh data berupa informasi dari jawaban 

melalui pertanyaan yang diajukan kepada nasabah maupun pihak bank. 

Adapun pertanyaan yang diajukan seputar kronologis kejadian, prosedur 

pengaduan hingga penyelesaiannya, setelah terjadinya kasus pencurian 

data nasabah (card skimming). Hasil dari wawancara tersebut akan 

dirangkum yang kemudian dijadikan bahan untuk memaksimalkan 
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pembahasan dan penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa 

antara nasabah dan  pihak bank hingga akhirnya ditemukan permasalahan 

melalui kesimpulan dari penelitian yang diteliti.  

6. Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data diperoleh berupa data sekunder yang mencakup 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Proses peninjauan kembali data-data yang telah diperoleh berupa 

klausul perjanjian pembukaan rekening BNI Tabungan iB Hasanah  

serta data seputar proses pengaduan dan penyelesaian kasus pencurian 

data nasabah (card skimming), yang bertujuan untuk mengetahui 

kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian. 

b. Selanjutnya dari data yang diperoleh berupa klausul perjanjian 

pembukaan rekening BNI Tabungan iB Hasanah  serta data seputar 

proses pengaduan dan penyelesaian kasus pencurian data nasabah (card 

skimming) dari Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun serta 

dasar hukum pembandingnya, dituangkan dalam satu rancangan konsep 

dan kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis 

sehingga mendapatkan keselarasan data dengan proses analisis yang 

dilakukan.  

c. Kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis 

kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan 
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metode deduktif, yaitu berfikir dari hal yang umum menuju ke hal yang 

khusus dengan menggunakan perangkat normatif terkait Hukum 

Ekonomi Syari‟ah, Pasal 19 Ayat (1) & (2) UU No. 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, dan Pasa l, pasal 4 sampai pasal 10, Pasal 

12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, dan PBI Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang 

Mediasi Perbankan. sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas 

atas permasalahan yang terjadi dan memberi penjelasan mengenai 

tujuan dari penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 


