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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seperti pada umumnya santri pondok pesantren sebagian besar  berasal 

dari berbagai daerah, yang mana kebanyakan dari santri-santri tersebut berasal 

dari luar kota maupun luar Jawa.  Di pondok pesantren mereka juga mempelajari 

tentang agama, salah satu yang mereka  pelajari sedikit banyak adalah tentang 

ekonomi Islam. Seperti, bagaimana cara bertransaksi yang benar menurut Islam, 

syarat-syarat jual beli, tentang kegiatan bertransaksi dengan menggunakan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut penjelasan di atas, maka dari itu santri 

pondok pesantren sedikit banyak pasti pernah mendengar  mengenai bank syariah, 

ataupun pernah bertransaksi dengan menggunakan bank syariah maupun bank 

konvensional untuk kepentingan pribadi mereka. Apalagi mereka jauh dari kedua 

orangtua sehingga transaksi melalui jasa keuangan perbankan sangat dibutuhkan.  

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

bank syariah, dan unit usaha syariah lainnya. Baik dalam proses bertransaksi, 

kegiatan usaha, prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam proses melakukan 

kegiatan usahanya.
1
 Sedangkan bank syariah dapat juga diartikan sebagai lembaga 

keuangan bank yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam 

bertransaksi menggunakan produk-produknya, sedangkan disisi aktiva atau disisi 
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asset bank syariah mulai aktif untuk berinvestasi pada masyarakat.
2
 Secara umum 

bank syariah dapat diartikan sebagai bank dengan sistem mudhorobah atau bagi 

hasil yang dijadikan sebagai landasan utama segala bentuk transaksinya, baik 

dalam produk pembiayaan, tabungan maupun dalam produk lainnya.
3
  

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

munculnya berbagai macam bank syariah yang ada di Indonesia, mulai dari bank 

BRI Syariah, bank BNI Syariah, Mandiri Syariah dan lain sebagainya. Dan total 

kenaikan asset pada perbankan syariah meningkat dari 0,03% menjadi 5,20% 

peningkatan pangsa pasar ini dipengaruhi oleh pertumbuhan asset bank syariah 

sebesar 2,28% dan peningkatan ini lebih tinggi dari bank konvensional yaitu 

sebesar 1,80%. 
4
 Namun, meskipun bank syariah di Indonesia sudah cukup 

banyak akan tetapi asset dari perbankan syariah masih tertinggal dengan asset 

yang dimiliki oleh bank konvensional, sehingga bank syariah saat ini masih di 

tuntut untuk bersaing dengan bank konvensional.  

Pergerakan bank syariah selain dalam bidang meningkatkan jumlah 

cabangnya, salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan cabang yang dimiliki 

adalah karena maraknya pembukaan cabang  baik bank umum syariah (BUS), 

maupun unit usaha syariah (UUS), perekembangan yang pesat ini membuat 

banyak pihak mulai dari akademisi, perusahaan hingga pemerintah mulai 

mendalami tentang dasar dari perbankan syariah, produk-produk ekonomi syariah 

hingga sistem operasional yang ada atau yang telah dijalankan oleh bank syariah.  

                                                             
2
 Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. (Jakarta: Gramedia, 2007), 1 

3 Ibid. 2 
4
 www.OJK.go.id di akses pada tanggal 16 Februari 2019 pkl. 08.42 

http://www.ojk.go.id/


3 
 

 
 

Salah satu faktor mendasar yang dapat mengembangkan perbankan syariah 

dikalangan santri adalah dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu 

yang ada dikepala kita
5
. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengetahuan 

yakni segala sesuatu yang diketahui, kepandaian. Maka dari itu di sinilah peran 

perbankan syariah untuk mulai memberikan pengetahuan kepada santri tentang 

sistem transaksi yang ada di perbankan syariah, mulai dari prinsip-prinsip yang 

digunakan dalam melakukan transaksi, produk-produk yang ada di bank syariah, 

perbedaan sistem operasional antara bank syariah dan bank konvensional.  

Penelitian ini akan mengambil sampel pada pondok pesantren Al-Ittihad 

Mojokerto, karena pondok pesantren Al-Ittihad Mojokerto menurut saya 

mempunyai nilai tambah jika dibandingkan dengan pondok pesantren lainnya, 

karena pondok pesantren ini sangat menonjolkan nilai agama dan nilai akademis, 

selain itu disekitar pondok pesantren ini juga terdapat berbagai macam bank 

syariah di antaranya yaitu, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, 

BCA Syariah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian ini karena ingin 

mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan yang dimiliki oleh santri 

terhadap minat menabung di bank syariah dan karena perkembangan perbankan 

syariah pada saat ini yang mulai meluas, yaitu dengan memberikan pengetahuan 

lebih kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk mulai menabung di bank 

syariah. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti santri pondok pesantren Al-Ittihad 

Mojokerto seberapa besar minat mereka untuk menabung di bank syariah.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pengetahuan santri 

tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan 

syariah terhadap minat menabung di bank syariah.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan 

kepada peneliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan 

dapat lebih memahami tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dilakukan 

dalam praktek transaksi pada perbankan syariah.  

2. Bagi Akademik  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi 

bagi penelitian yang akan datang dan dapat memberikan pengetahuan lebih untuk 

para santri. Selain itu juga dapat dijadikan rujukan tentang pengaruh pengetahuan 

terhadap minat menabung di bank syariah. 

3. Bagi Bank  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan 

bagi pihak bank agar lebih sering melakukan sosialisasi tentang produk-produk 

yang ada di perbankan syariah dan tentang prinsip-prinsip bank syariah kepada 

masyarakat khususnya kalangan para santri.  
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1.5 Batasan Istilah  

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, maka perlu adanya 

batasan istilah dalam penelitian yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun istilah-

istilah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengetahuan santri adalah segala sesuatu yang telah diketahui oleh santri dan 

telah dipelajari mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini pengetahuan santri 

yang di maksutkan adalah pengetahuan tentang perbankan syariah.  

2. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, 

yakni bank yang dalam pengoprasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariat Islam, yang dalam transaksinya menggunakan akad – akad Islam yaitu, 

mudharabah, musyarakah, ijarah, rahn, wadi’ah.  

3. Minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk 

memberikan perhatiannya terhadap kegiatan penyimpanan uang di bank yang 

dilakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang.   

1.6 Asumsi Dasar Penelitian 

Asumsi dasar penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu 

hal yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini diperlukan agar 

dapat membatasi variabel-variabel dalam penelitian. Seperti dalam penelitian ini, 

peneliti mengajukan asumsi bahwa pengetahuan santri berpengaruh terhadap 

minat menabung di bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi santri untuk 

menabung di bank syariah dapat dilihat dengan menggunakan angket. 

 


