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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat 

Indonesia pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 mei 1992. 

Setelah itu, mulai diterapkan secara meluas oleh berbagai pihak 

institusi/lembaga perbankan baik yang memang murni syariah maupun bank 

yang menerapkan dual banking sistem sejak tahun 1998 dimana terjadi 

krisis ekonomi di Indonesia, dan sebagai respon positifnya pemerintah 

mengeluarkan UU No.10 tahun 1998 yang memberikan peluang bagi 

perbankan untuk melayani transaksi syariah.
1
 

Dunia perbankan terus melaju berkembang hingga saat ini, salah 

satunya dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) yang semakin banyak beroperasi, begitu pula dengan 

pertumbuhan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), seperti yang 

diperhatikan tabel berikut :
2
 

  

                                                             
1
Sejarah Perbankan Syariah. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018 dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx 
2
Data Laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK Edisi Bulan April 2018  
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Tabel 1.1 Jumlah BUS,UUS dan BPRS 

Indikator 2015 2016 2017 
2018 

(April) 

Bank Umum Syariah 

-Jumlah Bank 

-Jumlah Kantor 

1. KC 

2. KCP 

3. KK 

Unit Usaha Syariah 

-Jumlah Bank 

-Jumlah Kantor 

1. KC 

2. KCP 

3. KK 

Bank Pembiayaan 

Rakat Syariah 

-Jumlah Bank 

-Jumlah Kantor 

TOTAL 

 

12 

1.990 

450 

1.340 

200 

 

22 

311 

138 

129 

44 

 

 

163 

446 

2.944 

 

13 

1.869 

473 

1.207 

189 

 

21 

332 

149 

135 

48 

 

 

166 

453 

2.854 

 

13 

1.825 

471 

1.176 

178 

 

21 

344 

154 

139 

51 

 

 

167 

441 

2.811 

 

13 

1.822 

467 

1.175 

180 

 

21 

348 

150 

145 

53 

 

 

168 

458 

2.830 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK April, 2018 yang sudah diolah 

Tabel di atas menunjukan bahwa perbankan syariah di Indonesia sampai 

saat ini terus mengalami pertumbuhan. Perbankan syariah secara umum pada 

tahun 2015 ke 2016 di Indonesia mengalami penurunan yaitu sebesar 3%, begitu 

pula dengan tahun setelahnya 2016 ke 2017 sebesar 1,5%, ditahun 2017 ke 2018 

bulan april mengalami sedikit penaikan yaitu sebesar 0,7%.  

Jika kita melihat fenomena fluktuasi di atas, secara umum dapat 

dikatakan bahwa meskipun perbankan syariah beberapa tahun belakangan 

mengalami penurunan dalam jumlah jaringan kantornya, akan tetapi masih 

memiliki harapan untuk terus berkembang, hal ini bisa di bandingkan 

dengan salah satu bank umum konvensional yang sampai semester I tahun 

2018 telah membuka kantor sebanyak 2.633 cabang.
3
 

                                                             
3
Bank Mandiri masih akan buka lima kantor cabang disemester II-2018 dari 

https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-masih-akan-buka-lima-kantor-cabang-

disemester-ii-2018 di akses pada tanggal 29 juli 2018. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-masih-akan-buka-lima-kantor-cabang-disemester-ii-2018
https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-masih-akan-buka-lima-kantor-cabang-disemester-ii-2018
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 Perbankan syariah meskipun jumlah jaringan kantornya sedikit 

mengalami fluktuasi akan tetapi beda halnya dengan  total asset perbankan 

syariah yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun, ditahun 

2015 total asset Rp. 296,262 miliar rupiah menjadi 356,504 miliar rupiah 

atau sebesar 20,3%. Pertumbuhan perbankan syariah selama kurun waktu 4 

tahun terakhir mencapai 43,1% merupakan sebuah peningkatan yang sangat 

signifikan oleh perbankan syariah. 

 Perbankan syariah di tahun 2017 market share atau pangsa pasar 

perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 5,74 %. Perbankan syariah 

saat ini telah mencapai pertumbuhan yang cukup signifikan yakni 15,2 % 

atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional secara 

nasional yang mencapai 8,4 %. 

Menurut Wahyu Avianto, Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah 

Perbankan syariah telah berhasil keluar dari five percent traps. Khusus pada 

BNI Syariah, market share mencapai 8,21 % atau lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan market share bank syariah secara nasional. Aset BNI 

Syariah mencapai Rp 35 triliun.
4
Meskipun perbankan syariah terus 

menunjukan pertumbuhan yang positif hal itu tidak luput dari berbagai 

kendala dan juga tantangan yang akan di hadapi. 

Menurut Penasehat Menteri Pertahanan RI Bidang Ekonomi Dr 

(HC) Adnan Ganto, M.B.A.,  ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

                                                             
4
Santrio Widianto, Tumbuh Tinggi, Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 5,74%, 

diakses pada tanggal 16 April 2018 dari http://www.pikiran-

rakyat.com/ekonomi/2018/04/16/tumbuh-tinggi-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-574-

422874  

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/04/16/tumbuh-tinggi-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-574-422874
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/04/16/tumbuh-tinggi-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-574-422874
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/04/16/tumbuh-tinggi-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-574-422874
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persaingan bank syariah dengan bank konvensional, dimana nasabah 

perbankan memiliki “Pandangan Praktis”, yaitu : pertama, nasabah akan 

melihat tingkat kepercayaan lembaga keuangan bank syariah; Kedua, 

nasabah akan memperhatikan tingkat kenyamanan dan keuntungan yang 

akan diperoleh jika bertransaksi dan berinvestasi di bank syariah; Ketiga, 

nasabah akan memperhatikan aspek pelayanan di bank syariah dari segi 

kenyamanan dan profesionalitasnya.
5
 

Bank syariah  untuk terus mempertahankan pertumbuhannya di 

Indonesia, saat ini Bank Indonesia mendorong pihak perbankan syariah agar 

masuk ke sektor pondok pesantren untuk menjadi alternatif pembiayaan 

khususnya untuk mendukung geliat bisnis di pondok pesantren. Menurut 

Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo pondok 

pesantren akan menjadi pioner untuk pengembangan perbankan syariah di 

Jawa Tengah. Dari data yang ada, di Jawa Tengah terdapat 4.400 pondok 

pesantren yang dapat menggunakan pembiayaan syariah.  

Walaupun sejauh ini belum ada data yang menunjukkan seberapa 

besar tingkat pesantren yang terlibat menggunakan bank syariah.
6
 Pondok 

pesantren merupakan salah satu unsur strategis dalam tatanan masyarakat. 

Pesantren juga merupakan institusi pendidikan Islam tradisional yang didirikan 

oleh perorangan, yakni kyai. Pesantren akhir-akhir ini masuk atau bahkan telah 

                                                             
5
 Adnan Ganto, Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah, diakses pada tanggal 1 maret 

2018 dari http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-

syariah?page=all  
6
 Raka F Pujangga, BI Gandeng Pondok Pesantren Perbankan Syariah di Jateng, diakses 

pada tanggal 30 April 2018 dari http://jateng.tribunnews.com/2018/04/30/bi-gandeng-pondok-

pesantren-do'rong-perbankan-syariah-di-jateng  

http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah?page=all
http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah?page=all
http://jateng.tribunnews.com/2018/04/30/bi-gandeng-pondok-pesantren-do'rong-perbankan-syariah-di-jateng
http://jateng.tribunnews.com/2018/04/30/bi-gandeng-pondok-pesantren-do'rong-perbankan-syariah-di-jateng
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menjadi model pendidikan alternatif di tengah pengapnya sistem dan model 

pendidikan Indonesia yang selalu menuai kritik.  

Pesantren kini bukan lagi sebatas menjadi identitas kelompok tertentu, 

melainkan menjadi milik umat Islam semuanya. Di dalam pondok pesantren 

terdapat santri yang merupakan salah satu unsur yang potensial untuk 

pengembangan keuangan syariah.
7
 Seperti halnya yang sudah dijelaskan di 

atas bahwasahnya pesantren merupakan pioner perkembangan perbankan 

syariah maka diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman santri 

mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah 

karena perkembangan jaringan perbankan syariah tergantung pada besarnya 

demand masyarakat terhadap sistem perbankan. 

Maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi yang lebih ke kawasan 

pondok pesantren untuk lebih memperluas jaringan ke seluruh pondok 

pesantren yang ada di Indonesia.
8
 Melihat perkembangan perbankan syariah 

sudah mulai masuk ke wilayah pondok pesantren, di sini peneliti ingin 

mengetahui seberapa jauh respon para santri terhadap perbankan syariah 

yang sudah mendapatkan sosialisasi dan yang belum mendapatkan 

sosialisasi lewat persepsi mereka. 

Maka peneliti memutuskan untuk mengangkat sebuah penelitian 

dengan judul : “ Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Santri 

Muallimat Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur)”. 

                                                             
7
 Any Meilani, “Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2017), 5. 
8
 Nur Ain, “Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren 

Darul Istiqomah Cabang Puce’e Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)” (Skripsi Jurusan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Makassar, 2015), 4. 
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Adapun alasan mengambil objek santri Pondok Pesantren Walisongo 

Ngabar Ponorogo Jawa Timur dikarenakan santri dianggap memahami 

masalah hukum Islam dan masih kurang mengetahui masalah perbankan 

syariah yang diketahui dari kurikulum pendidikannya yang tidak 

mengajarkan secara detail tentang perbankan syariah. Di sisi lain kalangan 

santri juga berpotensi untuk menambah daftar SDM dari perbankan syariah 

sendiri karena selain mereka paham akan hukum agama Islam, pendidikan 

mereka juga akan searah karena erat hubungannya dengan syariah.  

Pondok Pesantren Walisongo Ngabar adalah salah satu pondok yang 

berkembang pesat tidak kurang dari 7.000 alumni yang sudah tersebar luas 

semenjak berdirinya pondok ini.
9
 Ponorogo merupakan salah satu kabupaten 

yang bisa dikatakan kota santri karena banyak sekali pondok pesantren yang 

berdiri di kabupaten Ponorogo baik salafiyah, Ashriyah atau kombinasi, 

setidaknya ada 62 pondok pesantren yang tercatat.10
  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi santri muallimat Pondok Pesantren Walisongo 

Ngabar di Ponorogo terhadap perbankan syariah. 

 

 

                                                             
9
 Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Wali_Songo_Ngabar , diakses pada tanggal 10 

september 2018. 
10

 Daftar Pesantren di Kabupaten Ponorogo ,dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kabupaten_Ponorogo , diakses pada tanggal 12 

september 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Wali_Songo_Ngabar
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kabupaten_Ponorogo
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C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui persepsi santri muallimat Pondok Pesantren Walisongo 

Ngabar di Ponorogo terhadap perbankan syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya berguna sebagai 

sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan saat ini dan akan datang. 

Serta menjadi tambahan wawasan peneliti lainnya saat mengkaji lebih 

dalam mengenai pengaruh persepsi santri terhadap perbankan syariah 

dan korelasinya dengan minat mereka memilih perguruan tinggi 

ekonomi syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan wawasan bagi peneliti terkait persepsi santri 

terhadap perbankan syariah. 

b. Bagi Institusi/Lembaga Terkait 

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi dan /atau 

memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih 

memajukan dan mengembangkan institusi/lembaga yang 

bersangkutan. 
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E. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan rincian yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan : membahas tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka : membahas tentang landasan teori

mengenai persepsi santri tentang perbankan syariah

3. BAB III Metode Penelitian : membahas tentang jenis penelitian, jenis

dan sumber data, populasi dan teknik pengumpulan sampel, definisi

operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis

data.

4. BAB IV Pembahasan : menjelaskan tentang hasil dan pembahasan

mengenai analisis terhadap data dan pengujian yang dilakukan.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran : pada bab terakhir penulis mencoba

menjelaskan terkait kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan

memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian

selanjutnya.


