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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 

sistem perbankan di Indonesia yang secara umum dimana sistem perbankan di 

atur oleh undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana bank umum adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk 

serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. 

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya 

penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat 

merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta 

menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya 
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penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung 

kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-

transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka 

menengah-panjang. 

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan 

pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan 

kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain 

domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf 

internasional. 

Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai 

dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres 

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset 

lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran 

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan 

semakin signifikan. 

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh 

Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat 

universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah 

sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep 
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ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap 

memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan 

perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya 

pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima 

oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan negeri. 

Peran perbankan syariah untuk mempercepat pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah di Indonesia semakin baik, dalam rangka 

mewujudkan suatu perekonomian yang berimbang. Termasuk salah satu 

dukungan yang harus dilakukan pemerintah dalam pengembangan perbankan 

sayriah di Indonesia yaitu seperti dengan adanya kebijakan tentang dual 

banking sistem artinta dimana perbankan konvensional dibolehkan membuka 

unit usaha perbankan syariah. Saat ini bank menjadi salah satu kegiatan usaha 

yang memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Perbankan 

juga merupakan salah satu produk dan jasa yang digunakan oleh masyarakat 

masyarakat luas. Penghimpunan dana merupakan salahsatu kegiatan pokok 

bank. Keberhasilan perbankan dalam melakukan penghimpunan dana sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah kepercayaan, di 

mana kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang bersangkutan 

dan kredibilitas para manajemen perbankan.  

Perbankan dan institusi keuangan syariah yang terus mengalami 

perkembangan yang positif. Dalam ruang lingkup global, diperkirakan 
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perumbuhan lembaga keuangan syariah lebih dari 15 persen per tahunnya 

dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300 tersebar di lebih 75 

negara dengan perkiraan total asset 500 miliar dolar atau sekitar Rp 4.600 

triliun. Menurut Standard and Poor, potensi pasar keuangan syariah ditaksir 

mencapai 4 triliun dolar. Akan tetapi, pasar yang sudah dicapai masih sekitar 

10 persen. Artinya, industri diperkirakan akan mengalami perkembangan yang 

baik di masa yang akan datang (Riawan Amin, 2009: 24). 

Kebanyakan masyarakat muslim memang sudah tahu apa itu bank 

syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, 

sehingga masyarakat muslim yang tidak tahu produk-produk bank syariah 

tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena 

mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah 

dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang 

mempunyai kenginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan 

menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat muslim 

tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat muslim 

mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat 

muslim terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. 

Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank 

syariah pastinya rendah pula. 

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai 

tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk 

kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama 
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dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun 

bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak 

kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang 

ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga. Dengan 

masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman Islam apalagi 

masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan 

syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. 

Nasabah yang menggunakan produk jasa bank syariah tentunya 

didasarkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: yaitu faktor 

syariah (agama), faktor pelayanan, faktor produk bank syariah, faktor citra, 

faktor keamanan serta fasilitas yang diberikan pihak bank, faktor sistem 

manajemen yang baik, faktor promosi, faktor pendidikan atau pengetahuan 

masyarakat tentang bank syariah, dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

masyarakat sekarang ini semakin membuat masyarakat berkeinginan lebih jauh 

mengetahui apa sebenarnya bank syariah (Syafi’i Antonio, 2001:18). 

Keberadaan perbankan syariah memiliki peranan yang menempati 

posisi sendiri di mata masyarakat, perbankan yang mempunyai sistem syariah 

pada saat ini dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat karena dalam 

kenyataanya masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama islam, yang 

mana sesuai dengan apa yang di terapkan pada perbankan sayriah. Namun 

perkembangan perbankan syariah pada saat ini masih kurang menunjukan 

pertumbuhan yang memuasakan, dibandingkan dengan pertumbuhan bank 
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konvensional, hal ini ditunjukan dengan didomonasinya perbankan 

konvensional dikota Malang. 

Diduga tidak mendominasinya perbakan syariah yaitu tentang adanya 

beberapa faktor, yaitu faktor persepsi, preferensi, promosi, produk dan lokasi 

perbankan syariah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul 

yang diambil yaitu “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat 

Muslim Belum Menggunakan Perbankan Syariah di Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi fokus untuk diteliti lebih lanjut pada 

faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim belum menggunakan 

perbankan syariah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor persepsi, preferensi, promosi atau pemasaran, produk dan 

lokasi menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat muslim 

belum menggunakan perbankan syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah faktor persepsi, preferensi, promosi atau 

pemasaran, produk dan lokasi mempengaruhi keputusan masyarakat muslim 

belum menggunakan perbankan syariah. 
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D. Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan dengan semua produk 

dan jasa perbankan syariah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

pihak-pihak yang terkait yaitu: 

1. Bagi pihak pemerintah, yaitu dalam mengawasi perbankan syariah dengan 

cara seperti memberikan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi terhadap 

masyarakat muslim yang belum menjadi mitra perbankan syariah agar 

masyarakat muslim menggunakan perbakan syariah. 

2. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

sebagai tolak ukur penilaian kinerja perbankan syariah dalam melakukan 

promosi atau pemasaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas perbankan 

syariah agar masyarakat muslim lebih memilih menggunakan perbankan 

syariah.   

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai kerangka 

pengembangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya 

perilaku konsumen (mitra perbankan syariah).  


