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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Bank syariah merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang mana 

sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada hukum Islam 

sebagaimana yang diatur dalam alquran dan hadits. 1 Pada tahun 1990, 

prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru 

dilakukan secara mendalam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan 

Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 

tanggal 18-20 Agustus 1990. Lokakarya ini menghasilkan kelompok kerja 

untuk mendirikan Bank Islam pertama yang ada di Indonesia berdasarkan 

Munas IV, kelompok kerja ini dikenal dengan Tim Perbankan MUI, yang 

mempunyai tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak 

terkait2, hasil dari kerja Tim Perbankan MUI ini adalah berhasil mendirikan 

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). 

      Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri mengalami 

perubahan disetiap tahunnya, dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan 

tentang perkembangan bank syariah di Indonesia berdasarkan pada 

penyebaran jaringan kantor cabang sejak tahun 2012 sampai 2016 : 

                                                             
1Usman Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2002), 11 
2Mohammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

Pres, 2001), 25 



2 

Tabel 1.1 

Perkembangan jaringan kantor cabang bank syariah di Indonesia 

KELOMPOK BANK 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah 11 11 12 12 13 

      Jumlah Kantor BUS 1.745 1.998 2.151 2.151 1.990 

Layanan Syariah Bank (LSB) 1.794 2.092 2.160 2.160 2.175 

Unit Usaha Syariah 24 23 22 22 22 

      Jumlah Kantor UUS 517 590 320 320 311 

      Layanan Syariah (LS) 1.277 1.267 1.787 1.787 2.009 

BPRS 158 163 163 163 163 

      Jumlah Kantor BPRS 401 402 439 439 446 

Jumlah BUS, UUS, dan BPRS 2.663 2.990 2.990 2.910 2.747 

Sumber: Website OJK 20183 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jika setiap tahunnya Bank 

Syariah tidak hanya mengalami kenaikan tetapi juga terdapat penurunan di 

tahun tertentu. Seperti pada tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat penurunan 

dibidang Unit Usaha Syariah (UUS), Layanan Syariah (LS) mengalami 

penurunan dari yang semula 1.277 kantor menjadi 1.267 kantor. Kemudian 

pada tahun 2014 sampai tahun 2016 terdapat penurunan jumlah kantor 

BUS, UUS, dan BPRS secara keseluruhan sebanyak 2.990 kantor pada 

tahun 2014, kemudian mengalami penurunan sebanyak 2.910 kantor pada 

tahun 2015, dan terakhir pada 2016 sebesar 2.747 kantor. Berdasarkan 

uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sesuatu hal yang 

membuat Bank Syariah mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir, 

padahal jika kita telaah pada nasabah, mayoritas masyarakat Indonesia 

beragama Islam maka seharusnya Bank Syariah selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya.  

3 Website Resmi OJK, Laporan Perbankan dan Pengembangan Keuangan Syariah tahun 

2016, (diakses 24 Februari 2018 dari http://www.ojk.go.id/) 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, salah 

satunya adalah perlunya peningkatan mutu pelayanan dan strategi 

pemasaran lainnya.Salah satu strategi dalam meningkatkan mutu 

pelayanan adalah mengetahui perilaku nasabah.Memahami perilaku 

nasabah merupakan tugas penting bagi bank syariah dalam menciptakan 

produk, penentuan pasar, dan menentukan aktivitas promosi, sehingga 

serangkaian strategi yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan 

tepat sasaran.Selain daripada hal tersebut, bank syariah harus mengetahui 

alasan pengambilan keputusan nasabah tersebut menjadi nasabah di bank 

syariah. 

Namun dalam prakteknya, mengetahui perilaku nasabah dan menganalisis 

setiap alasan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nasabah tidaklah 

mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor 

internal yang berasal dari dalam diri nasabah itu sendiri dan faktor 

eksternal yaitu rangsangan yang dilakukan oleh pihak bank dan 

lingkungan sekitar.4 Selain faktor tesebut terdapat faktor agama yang 

merupakan faktor pembentuk perilaku pembelian bagi konsumen di 

Indonesia5 yang dalam hal ini sama kasusnya dengan nasabah dalam 

pengambilan keputusannya menjadi nasabah bank syariah. Terdapat pula 

faktor pengetahuan produk yang menjadikan masyarakat memilih menjadi 

nasabah Bank Syariah. 

                                                             
4Kamila Yaumi Nurjanah, Pengaruh Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah dalam 

Menggunakan Produk Tabungan pada PT. BNI Syariah Surabaya, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 

Surabaya 2013), 2 
5Ujang Suwarman, Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), 200 
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Indonesia sendiri merupakan Negara dengan masyarakat mayoritas 

beragama Islam.Sekitar 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam. 

Islam mempunyai dasar alquran yang didalamnya jelas menjelaskan 

tentang larangan riba, namun masih banyak umat muslim yang belum 

menjadi nasabah bank syariah, sedangkan dalam Islam segala perilaku 

harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, menjalankan perintah Allah 

SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. 

Agama dalam kehidupan individu mempunyai hakikat sebagai suatu 

sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu, secara umum norma-

norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah 

laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.Sebagai sistem, 

nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta 

dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.6 

Sedangkan religiusitas sendiri merupakan gelar untuk individu yang 

mempunyai komitmen untuk kelompok agama tertentu.Religiusitas 

merupakan salah satu hal yang paling penting dalam mendukung kuatnya 

suatu kebudayaan dan memiliki pengaruh yang penting dalam perilaku 

pembeli, hal ini karena keputusan pembelian dapat dikategorikan menurut 

berapa banyak konsumen mematuhi iman tertentu.7 

 Dalam Islam juga dijelaskan tentang pelarangan riba.Riba ialah penetapan 

bunga pinjaman atau melebihkan pinjaman pokok yang dibebankan kepada 

peminjam. Secara bahasa, Riba berarti ziyadah atau dengan kata lain ialah 

tambahan.8 

                                                             
6Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 226 
7Ibid, Jalaluddin…, 229 
8Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), 12 
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      Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang 

menyebutkan tentang riba: 

بَا الَيَقُْوُموَن إاِّلَ َكَما يَقُْوُم الَِّذي يَتَخَ  بَُّطهُ الشَّْيَطاُن الِّذْيَن يَأُْكلُْوَن الّرِ

بَا قل َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َو  ِمَن اْلَمّسِ ج ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنَّماَ ْلبَْيُع ِمثُْل الّرِ

بَا ج فََمْنَجاَءهُ َمْو ِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلََف َو أَْمُرهُ  َم الّرِ َحرَّ

 إِلَى هللا صلى َوَمْن َعادَفَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر صلى ُهْم فِْيَها َخاِلدُْونَ 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melaikan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang-orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.9 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT dengan tegas 

mengharamkan riba dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun, 

didalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara riba 

dan jual beli, dimana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Oleh karena itu, Bank Syariah hadir di Indonesia sebagai jalan bagi 

umat muslim untuk menjalankan transaksi perbankan dengan prinsip 

syariah yang bebas riba. 

Terdapat banyak faktor yang mendorong minat masyarakat menjadi 

nasabah di Bank Syariah. Selain bervariasinya produk yang menjadi faktor 

pendorong minat masyarakat menjadi nasabah di Bank Syariah, terdapat 

beberapa faktor lain seperti promosi, pelayanan yang ditawarkan, dan 

pemahaman mengenai Bank Syariah. Hal tersebut merupakan faktor 

                                                             
9QS Al-Baqarah [2] : 275 
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penting dalam mendorong minat masyarakat tersebut.Kebanyakan 

masyarakat memilih tidak menjadi nasabah di Bank Syariah dikarenakan 

kurangnya pemahaman secara tepat mengenai bank syariah.Masyarakat 

lebih banyak mendengarkan atau mengetahui perihal bank syariah dari 

mulut ke mulut, dan juga kebanyakan masyarakat masih berfikiran bahwa 

bank syariah tidak mempunyai perbedaan yang berarti dengan bank 

konvensional. Jadi mereka masih mempunyai pemikiran bahwa baik itu 

bank syariah maupun bank konvensional adalah sama, tidak ada perbedaan 

yang berarti. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil penelitian mengenai 

bagaimana pengaruh tingkat religiusitas dan pengetahuan produk terhadap 

preferensi menjadi nasabah di Bank Syariah dan mengambil penelitian di 

Kota Pasuruan dikarenakan Pasuruan memiliki latar belakang agama yang 

lebih mendalam. Kota Pasuruan memiliki julukan Kota Santri dikarenakan 

banyak Pondok Pesantren dan masyarakatnya yang memiliki pengetahuan 

agama Islam lebih baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap preferensi menjadi 

nasabah di Bank Syariah? 
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2. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan produk terhadap preferensi 

menjadi nasabah di Bank Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, maka 

tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap preferensi 

menjadi nasabah di Bank Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan produk terhadap 

preferensi menjadi nasabah di Bank Syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terkait dengan pengaruh tingkat religiusitas terhadap 

preferensi menjadi nasabah di Bank Syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subtansi: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pemikiran atau pandangan dalam menyelesaikan masalah apabila 

terdapat masalah yang berkaitan dengan pengaruh preferensi 

menjadi nasabah pada Bank Syariah terutama dari segi religiusitas 

dan pengetahuan produk 
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b. Bagi Mahasiswa: penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dalam mengetahui apakah faktor religiusitas dan 

pengentahuan produk mempengaruhi minat masyarakat menjadi 

nasabah di Bank Syariah. 

c. Bagi Instansi Terkait: penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan 

mengetahui apakah faktor religiusitas dan pengetahuan produk 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi nasabah di Bank 

Syariah secara ilmiah. 

 

E. Sistematika Penelitian 

      Sistematika penelitian yang menjadi langkah-langkah dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini selanjutnya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang 

menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori 

mengenai religiusitas, variabel religiusitas, pengetahuan produk, dan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan produk, serta 

pemahaman mengenai preferensi, serta mengidentifikasi penelitian 

terdahulu atau studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya terkait 
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dengan topik yang sama serta memberikan konseptual dan kerangka proses 

berfikir untuk memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami 

dengan mudah secara ringkas penggunaan teori dan alur proses penelitian 

yang diinginkan peneliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang meliputi 

metode pendekatan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

  Bab keempat merupakan inti dari penelitian, dimana peneliti akan 

menguraikan paparan data melalui proses pengumpulan data, temuan 

penelitian yang merupakan jawaban atas fokus penelitian dan rumusan 

masalah serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab kelima yaitu bab terakhir, peneliti akan menguraikan 

kesimpulan secara keseluruhan serta akan mendiskusikan juga mengenai 

pengaruh tingkat religiusitas dan pengetahuan produk terhadap preferensi 

menjadi nasabah di BNI Syariah KCP Kota Pasuruan yang didapat dari 

hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini akan menjadi acuan bahan 

pemikiran baik untuk instansi terkait maupun pihak lainnya. 

 


