
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian dunia saat ini mengalami kemajuan yang cukup 

pesat. Kemajuan perekonomian mencakup hampir semua sektor, baik sektor 

industri (manufaktur), jasa, dan perbankan. Termasuk di Indonesia, 

perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih jasa 

perbankan yang cocok untuk melaksanakan sirkulasi dana yang ada, baik 

pada perorangan atau organisasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(1999:31), bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 

(surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai Islamic 

Banking (iB) atau perbankan tanpa bunga (Interest-free Banking). Istilah ini 

tidak lepas dari asal usul sistem perbankan syariah yang awalnya 

dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi 

perbankan muslim yang menginginkan agar kegiatan keuangan yang 

dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya 

berkaitan dengan larangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif, 

pelanggaran prinsip-prinsip keadilan serta penyaluran pembiayaan dan 

investasi pada kegiatan yang tidak merusak moral dan halal secara syariah. 
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Kinerja perbankan syariah mendapatkan momentum akselerasinya pada 

tahun 2010 dimana asset perbankan syariah meningkat cukup signifikan 

dengan pertumbuhannya mencapai 47,6% (yoy), terutama bila dibandingkan 

dengan perbankan nasional yang asetnya hanya tumbuh 18,7% (yoy). 

Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh berdirinya sejumlah Bank 

Umum Syariah (BUS) baru dan jaringan kantor perbankan syariah. Selain itu, 

sisi pendanaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi dimana pada tahun 2010 DPK mengalami pertumbuhan sebesar 

45,06% dibandingkan tahun 20091. Penyumbang kenaikan DPK terbesar 

masih berasal dari nasabah korporasi. Salah satu faktor utama yang 

mendorong kenaikan DPK adalah imbal hasil perbankan syariah yang relatif 

lebih menguntungkan dibandingkan imbal hasil perbankan konvensional. 

Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang pada akhir tahun 

2010 mencapai 47,56%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 

33.37% merupakan salah satu bukti dari kemajuan industri ini. Perkembangan 

ini ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah masyarakat yang 

memanfaatkan fasilitas jasa perbankan syariah baik itu dengan menyimpan 

uang dan barang berharga lainnya pada bank maupun meminjam sejumlah 

dana untuk keperluan pembiayaan kegiatan usaha mereka dan bertambahnya 

jumlah perbankan syariah tiap tahunnya. Perkembangan ini di tunjukkan 

dengan bertambahnya jaringan kantor, aset, banyaknya bank-bank syariah 

yang berdiri (berstatus penuh atau hanya unit usaha syariah dari bank 

konvensional), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang meningkat. 

1 Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2010 (www.bi.go.id) 
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Tabel 1.1 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

Keterangan 2006 2007 2008 2009 2010 

Jumlah Bank 
O Bank Umum Syariah 
O Unit Usaha Syariah 
O BPR Syariah 

 
3 
20 
105 

 
3 
26 
114 

 
5 
27 
131 

 
6 
25 
138 

 
11 
23 
150 

Total 128 143 163 169 184 

Jaringan kantor 
O Bank Umum Syariah 
O Unit Usaha Syariah 
O BPR Syariah 

 
349 
182 
162 

 
401 
196 
205 

 
581 
241 
247 

 
711 
287 
260 

 
1215 
262 
286 

Total 693 802 1069 1258 1763 
Sumber : Statistik Perkembangan Bank Syariah 2011 (www.bi.go.id) 

Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang 

beroperasi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini memberikan dampak yang 

positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Karena peningkatan 

ini juga akan memberikan memberikan kenaikan aset pada perbankan syariah. 

Penghimpunan dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar 

yang paling diandalkan bank yang dikenal sebagai dana pihak ketiga, terdiri 

dari 3 jenis yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito. 

Tabel 1.2 
Komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia 

Jenis dana 
Pertumbuhan (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Giro wadiah 

Tabungan Wadiah 

Tabungan Mudharabah 

Deposito Mudharabah 

26.4 

189.3 

31.0 

31.4 

9.8 

94.3 

44.4 

36.8 

13.0 

48.6 

30.7 

36.0 

46.3 

60.5 

29.7 

46.9 

46.0 

117.0 

31.0 

48.9 

Sumber : Statistik Perkembangan Bank Syariah 2011 (www.bi.go.id) 
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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 dan layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat. 

Dalam praktiknya Bank Syariah merupakan salah satu lembaga yang 

menawarkan kerjasama kemitraan berbasis profit and loss sharing (bagi hasil 

keuntungan dan kerugian) yang menguntungkan bebas dari transaksi ribawi 

(bunga). Dalam hal pembiayaan Bank Syari’ah bertindak sebagai financer 

(pemberi modal atau investor) bukan sebagai pemberi pinjaman dana, 

sementara anggota bertindak sebagai fundmanager (pengelola dana) bukan 

sebagai debitur. Dalam hal pengumpulan dana, Bank Syari’ah bertindak 

sebagai fundmanager (pengelola dana) dan anggota sebagai investor, dan 

pada akhirnya hubungan yang terjadi adalah hubungan kemitraan. 

Setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syari’ah maupun 

konvensional memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, 

lembaga keuangan tersebut harus berlomba-lomba untuk mendapatkan 

nasabah. Semakin banyak nasabah yang diperoleh maka akan semakin 

banyak pula modal yang bisa dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut. 
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Bank Syariah tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil 

orang, tetapi mendistribusikan kekayaannya secara merata dan adil. 

Keberadaan bank (konvensional dan syari’ah) secara umum memiliki 

fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank 

(konvensional dan syari’ah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah 

dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe 

bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan 

(bank konvensional dan bank syari’ah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan 

persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri.  

Hasil penelitian Rahmah (2009) dan Effendi (2009) menunjukkan 

bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk menggunakan jasa perbankan syariah diantaranya faktor syariah, 

pelayanan, promosi, dan kualitas produk, selain itu faktor sosial, pribadi, 

psikologis dan budaya juga merupakan faktor yang mempengaruhi prilaku 

konsumen. 

Aset Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2010 di Kota Malang, Jawa 

Timur, tumbuh pesat hingga 48,22% atau tumbuh antara 10% hingga 12% 

dibanding periode-periode sebelumnya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) juga tumbuh yang mencapai 10,92%3. Seperti layaknya 

sebuah produk barang, perbankan syariah mulai diminati oleh semua 

kalangan konsumen (baik muslim maupun non muslim). Konsumen 

mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi 

2 Aset Perbankan Syariah di Malang Tumbuh Nyaris 50 Persen (republika.co.id) 
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mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank 

syariah. 

Malang sebagai salah satu daerah di propinsi Jawa Timur, 

masyarakatnya memiliki keunikan tersendiri terhadap perilaku 

mengkonsumsi suatu produk. Struktur dan persepsi masyarakat Malang yang 

sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang religius sangat 

memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku 

masyarakat dalam memilih jasa perbankan. Namun demikian, faktor 

keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja 

belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat Malang. Selain itu aspek-

aspek non-ekonomis diduga juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat 

Malang dalam memilih jasa perbankan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa perbankan syariah 

di kota Malang. Sehingga, nantiya akan di ketahui secara general alasan 

kenapa konsumen memilih menggunakan jasa perbankan syariah.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor syariah, produk, pelayanan, promosi, sosial, pribadi, 

psikologis, dan kebudayaan mempengaruhi nasabah dalam memilih jasa 

perbankan syariah ? 

2. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi nasabah memilih jasa 

perbankan syariah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis apakah faktor syariah, produk, pelayanan, promosi, sosial, 

pribadi, psikologis, dan kebudayaan mempengaruhi nasabah memilih jasa 

perbankan Syariah. 

2. Menganalisis faktor mana yang paling dominan mempengaruhi nasabah 

dalam memilih jasa perbankan syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan pemikiran dan 

informasi yang bermanfaat bagi Perbankan Syariah di kota Malang baik 

kinerja maupun dalam menyusun strategi pemasaran. 

2. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian 

untuk permasalahan yang sama. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya dalam pemasaran 

bank syariah. 

 


