
 

 

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Kelahiran ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan diresmikannya 

Bank Muamalat pada tahun 1992 di Istana Bogor oleh Presiden Soeharto. 

Pemerintah kemudian memberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Isi dari UU tersebut antara lain memberikan ketentuan 

mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta 

kelayakan mengenai penyaluran dana. Memerhatikan respon yang baik dari 

masyarakat terhadap perbankan syariah, jumlah bank syariah di Indonesia juga 

mengalami peningkatan, seperti yang terdapat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel 

tersebut, pada Oktober 2014, terdapat ada 12 bank umum syariah (BUS), 22 unit 

usaha syariah (UUS), dan 163 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).  

 

Tabel 1 Perkembangan perbankan syariah tahun 2009-2014 

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BUS 
    

   

a. Jumlah bank 6 11 11 11 11 12 

b. Jumlah kantor 711 1 215 1 401 1 745 1 998 2 157 

UUS            

a. Jumlah UUS 25 25 24 24 23 22 

b. Jumlah kantor 287 262 336 517 590 362 

BPRS            

a. Jumlah bank 138 150 155 158 163 163 

b. Jumlah kantor 225 286 364 401 402 431 

Indikator 

kinerja (dalam jutaan rupiah)  

a. Total aset 2 189 671 2 836 264 3 665 884 4 893 970 6 075 764 6 526 802 

b. Pembiayaan 1 633 805 2 128 618 2 778 585 3 701 025 4 617 614 5 144 247 

c. Dana pihak 

ketiga 

1 212 314 

 

1 681 824 

 

2 212 759 

 

3.087.326 

 

3 851 721 

 

  4 009 025 

 

d. Laba rugi 67 832 85 206 101 955 130 207 160 547 116 371 

Sumber: Bank Indonesia (diolah 2014) 

 

 Meskipun Bank Indonesia (BI) dan pelaku industri perbankan syariah 

telah mengupayakan berbagai cara dalam pengembangan pasar perbankan syariah 

dalam peta perbankan Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah per Agustus 

2014 baru mencapai 5.5 persen dari total aset perbankan Indonesia. Jumlah 

rekening perbankan syariah pada Oktober 2014 mencapai 18.9 juta rekening atau 

14.49 persen dari total rekening perbankan nasional (Bank Indonesia 2014). 

Kondisi ini tidak sejalan dengan kondisi Indonesia yang tercatat sebagai negara 

berpopulasi penduduk muslim terbesar di Asia Tenggara. Delapan puluh persen 

dari total 237 641 326 penduduk Indonesia beragama Islam yaitu sejumlah 190 

113 060 orang. Seharusnya, dengan jumlah penduduk muslim yang besar ini, 

pangsa pasar bank syariah di Indonesia dapat mencapai lebih dari 5.5 persen dari 

total aset perbankan Indonesia di tahun 2014. 



 

2 

 Bank Indonesia (2014) merilis penyebab rendahnya pangsa pasar bank 

syariah, yaitu tekanan kebijakan moneter pemerintah dan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi oleh BI. Dua kebijakan tersebut pada akhirnya menekan 

sektor industri riil. Irviana (2008) mengemukakan beberapa faktor penyebab 

rendahnya pangsa pasar bank syariah, diantaranya kurangnya informasi dan 

edukasi mengenai bank syariah sehingga masyarakat menganggap belum perlu 

bank syariah ataupun tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank 

konvensional.  

Peningkatan upaya sosialisasi lebih intensif dalam memberikan gambaran 

jelas mengenai keunggulan komparatif perbankan syariah sangat diperlukan. 

Salah satu upaya sosialisasi dilakukan melalui media massa. Media massa 

berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, yang menyangkut 

masyarakat dan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebuah informasi harus 

melalui proses jurnalistik terlebih dahulu agar bisa dinikmati masyarakat. 

Informasi yang telah diolah oleh media massa ini dikenal sebagai berita. 

Media massa punya banyak pengaruh dalam masyarakat. Perse (2001) 

mencatat beberapa pengaruh media, diantaranya pengaruh iklan dalam pembelian 

produk, kampanye politik dalam pemungutan suara, dan propaganda ideologi. 

Media juga punya pengaruh negatif, diantaranya kekerasan yang tampil di media 

memengaruhi perilaku agresif masyarakat dan pembiasan media dalam 

pembentukan opini publik (Boyd-Barrett 2012).  Setiap media massa mempunyai 

karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya (Djunaidi 2003). Perbedaan 

masing-masing media dapat dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahannya yang 

secara rinci dijelaskan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Karakteristik media massa 

Media Kekuatan Kelemahan 

Koran - Berita komprehensif 

- Bisa didokumentasi 

dan duplikasi 

- Informasi cepat 

kadaluarsa 

- Jangkauan terbatas 

Majalah/tabloid - Informasi berlaku 

lebih lama 

- Bisa didokumentasi 

dan duplikasi 

- Jangkauan sangat 

terbatas 

- Harga cenderung 

mahal 

- Berita kurang aktual 

Televisi - Berita aktual 

- Jangkauan luas 

- Kombinasi audio dan 

visual 

- Medium kreatif dan 

luwes 

- Sulit didokumentasi 

dan duplikasi 

- Informasi 

dikonsumsi secara 

instan 

 

Radio - Berita aktual 

- Gratis 

- Jangkauan terbatas 

- Hanya audio 
Sumber: Djunaidi 2003 

  

 Berdasarkan karakteristik media massa, televisi merupakan media 

komunikasi yang dianggap lebih komunikatif dan memiliki efektivitas tertinggi 

dalam penyampaian informasi dibandingkan media komunikasi lainnya. Hal ini 
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juga didukung dengan data Badan Pusat Statistik (2012), yaitu jumlah penduduk 

berumur 10 tahun ke atas selama seminggu yang menonton acara televisi 

berjumlah 91.55 persen, sedangkan yang membaca surat kabar atau majalah 

berjumlah 17.66 persen, dan yang mendengarkan radio berjumlah 18.55 persen. 

Dari data tersebut maka televisi dapat dijadikan salah satu  sarana penting untuk 

menyebarluaskan berita atau informasi mengenai bank syariah di Indonesia. 

Pemberitaan di media televisi didukung oleh tim produksi berita dan jurnalis. 

Jurnalis memiliki andil penting dalam pemberitaan di televisi. Peran jurnalis telah 

disampaikan pada beberapa ayat di Al Quran, yaitu:  

1. QS. Al Hujurat (49) ayat 6, yaitu:  

 
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” 

Peran jurnalis dalam Al Quran ialah untuk mencari informasi dari banyak 

pihak dengan seksama, agar informasi yang diberikan tidak salah. Jurnalis juga 

berperan dalam penyebarluasan informasi dalam bentuk berita di media massa. 

Pengaktualan berita yang dihasilkan tetap harus didukung oleh keakuratan fakta 

dan data, sehingga masyarakat sebagai penerima informasi tidak salah menerima 

informasi yang diberikan dan tidak ada pihak yang dirugikan (Feldman 2011). 

Jurnalis sebagai individu memiliki tanggung jawab moral kepada pemirsa 

untuk selalu memberitakan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, jurnalis 

sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, jika pemberitaan 

yang diberikan salah, maka harus segera diralat dalam bentuk berita yang telah 

disempurnakan. 

2. QS. Al Ashr (103) ayat 3, yaitu:  

 
Artinya: 

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran.” 

 Dalam QS. Al Ashr ayat 3 mencakup peran jurnalis untuk selalu 

menginformasikan kebenaran dalam setiap berita yang dibuat. Kebenaran menjadi 

aspek utama dalam kerja jurnalis, meskipun kebenaran tidak selalu berasosiasi 

dengan kebaikan. Jurnalis juga punya peranan untuk mengingatkan pemirsa atas 

bahaya terhadap suatu hal dan memberi alternatif solusi. Jurnalis juga berperan 

dalam penyebarluasan informasi dari Pemerintah atau swasta, baik berupa berita 

positif atau negatif (Palupiningtyas 2005).  

 Selama tahun 2013 terdapat 10 381 buah program acara yang tayang di 10 

televisi swasta terestrial. Program acara ini terbagi menjadi beberapa kategori, 
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yaitu sinetron, film, berita hard news, berita ringan atau feature, dialog, hiburan, 

dan religi. Berita mengenai bank syariah yang ditayangkan di televisi dapat 

berbentuk berita yang tayang di program hard news, program informasi, dan 

program religi. Jumlah program berita dan informasi mengenai bank syariah 

selama tahun 2013 hanya berjumlah 5 program, dengan waktu tayang mingguan. 

Jumlah program dan pemberitaan mengenai perbankan syariah meningkat di saat 

bulan Ramadan (CKM Metro TV 2014). 

 

Perumusan Masalah 

Bank Indonesia (2013) mencatat tiga tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi dalam peningkatan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Salah 

satunya, ialah sosialisasi. Kesadaran bahwa bank syariah bukan hanya sekedar 

lembaga keuangan yang bebas riba, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar seorang 

muslim masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari jumlah bank syariah yang masih 

kalah jauh dengan bank konvensional dan kurangnya informasi mengenai 

keunggulan komparatif bank syariah dibandingkan bank konvensional. 

Pemberitaan bank syariah di media televisi diharapkan mampu memberikan 

informasi yang menyeluruh dan mengedukasi masyarakat mengenai bank syariah. 

media memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, yaitu: fungsi surveillance 

untuk membuat publik mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya, fungsi 

interpretasi, mengamati,  menghubungkan, memaknai sebuah berita, dan value 

transmission dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau antar kelompok 

masyarakat (Lestari 2007). Televisi juga telah menjadi medium yang banyak 

menciptakan budaya popular, karena jangkauannya luas dan punya kemampuan 

audio dan visualnya dalam menyampaikan informasi (Sumarwan 2011).   

Perumusan masalah penelitian ini atas latar belakang masalah tersebut, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana niat jurnalis televisi membuat berita bank syariah? 

2. Faktor-faktor apa saja yang membentuk niat para jurnalis televisi dalam 

pembuatan berita bank syariah di Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, 

adalah: 

1. Menganalisis niat jurnalis televisi dalam pemberitaan bank syariah.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang membentuk niat jurnalis televisi dalam 

pembuatan berita mengenai bank syariah. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Pakar dan praktisi ekonomi syariah, untuk dapat mengetahui niat jurnalis 

televisi sehingga memudahkan dalam membuat program-program mengenai 

bank syariah di Indonesia, dalam rangka memberikan kesadaran akan 

menggunakan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Produser televisi dalam membuat acara dan berita mengenai bank syariah 

yang informatif dan berguna bagi seluruh pemirsa. 
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3. Penulis, sebagai sarana pengembangan wawasan dalam menganalisis masalah 

terutama dalam hal analisis persepsi dan sikap. 

4. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal analisis niat. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya membahas analisis niat jurnalis muslim televisi swasta 

yang berkantor di Jakarta dan memiliki minimum masa kerja satu tahun, baik 

yang berada dalam televisi terestrial nasional  maupun jaringan sistem televisi 

berjaringan dalam membuat berita bank syariah. Jurnalis televisi milik negara 

(Televisi Republik Indonesia/TVRI)  tidak termasuk dalam penelitian. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Bank Syariah 

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu Al-

Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.  Bank syariah beroperasi tidak 

menggunakan sistem bunga karena dalam syariah Islam bunga termasuk riba yang 

hukumnya haram (Bahari dan Muhammad 2014). Bank syariah menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah 

“bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat 

syariah.” 

Menurut Rivai dan Ismal (2013) bank Islam adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang  yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip syariat Islam. Antonio (2001) membedakan antara bank Islam dan bank 

yang beroperasi dengan prinsip Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, atau bank yang tata cara beroperasinya 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadits. Sedangkan bank yang 

beroperasi dengan prinsip Islam dapat diartikan sebagai bank yang dalam 

operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang 

menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu 

dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk 

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan.  Dari beberapa definisi diatas maka disimpulkan bahwa bank 

syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasinya berdasarkan atas prinsip-

prinsip syariah Islam yang bebas dari bunga atau riba. 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya 

bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat diresmikan pada tahun 1992 

di Istana Bogor oleh Presiden Soeharto. Lebih dari dua dasawarsa sudah, bank 

syariah berada di tanah air, namun  perkembangannya masih menemui kendala. 

Minimnya undang-undang yang berkaitan dengan regulasi keuangan syariah dan 

kurangnya kerja sama dengan institusi keuangan syariah lainnya. 
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