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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarxBelakang 

Krisisxmoneter yangxmenimpa Indonesia beberapaxtahun yangxlalu 

berdampakxbesarxpada industri perbankan. Banyak bank-bankxkonvensional 

yang dilikuidasi karena mengalami negative spread. Namunxhanya Bank Syariah 

(yangxmenggunakan system bagixhasil) yang dapatxbertahanxkarenaxtidak 

dibebanixkewajibanxmembayarxbungaxsimpananxkepadaxnasabahnya, karena 

hanya membagi hasilxsesuaixdengan margin keuntungan yang diperoleh bank. 

Bank Syariah dapatxmenunjukanxkinerja yang relative lebihxbaikxdibandingkan 

lembaga perbankanxkonvensional.1 

Perbankan Syariah atauxperbankanxIslamxadalahxsuatuxsistemxperbankan 

yang dikembangkanxberdasarkan Syariah (hukumxislam). Usaha pembentukan 

sistem inixdidasari oleh laranganxdalam agama islamxuntukxmemungutxmaupun 

meminjamxdenganxbungaxataupunxdisebutxdengan kata lainxriba. Hal inixlebih 

diperkuatxlagixdenganxpendapat para ulama yangxada di Indonesia yang diwakili 

oleh fatwa MUIxnomorx1xtahun 2004 tentangxbunga bank yang didalamnya 

terdapatxunsur–unsurxriba yang menjadi cirixutama Bank Syariah ternyata 

memilikixakar pada ajaran–ajaran agama nonxislam. 

 

Sepertixyangxtelahxdifirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al – Baqarah 

ayat 275-276 yangxartinyaxsebagaixberikut:2 

 
1 Fenty Rismayanti, “pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariahdan pengaruhnya 

terhadap keputusan menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk cabang Bandung,” jurnal FE 

UNPAD, vol. 2, no 6, (September 2005). 
2 Al Qur’an QS. Al-Baqarah: 275-276. 
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“(275) Orang – orang yangxmemakanxribaxtidakxdapatxberdirixmelainkan 

berdirinya orang yangxkemasukanxsetanxkarenax (tekanan) xpenyakitxgila. 

Yang demikina itu karena mereka berkata bahwa jual – beli itu sama dengan riba. 

Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang 

siapa mendapatkan peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” 

”(276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak 

menyukai setiap orsng yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa.” 

 

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, hal ini terbukti 

dengan munculnya bank syariah di setiap daerah, bahkan bank konvensional juga 

banyak yang melakukan konversi ke bank syariah. Kondisi ini menimbulkan 

persaingan antar bank yang semakin ketat, sehingga harus diimbangi dengan 

strategi pemasaran yang kuat untuk menarik minat calon nasabah menabung di 

bank syariah. 

Seringkali kita memaknai menabung dengan menyimpan sebagian 

penghasilan secara berangsur-angsur untuk menanggulangi kebutuhan di masa 

mendatang. Di dalam agama islam, menganjurkan kepada pemeluknya untuk 

memantapkan keseimbangan antara berbelanja dan menyimpan, dituntut untuk 

bersikap ekonomis atau seimbang dalam cara mengatur perbelanjaan kita. 

xDengan demikian, harta yang ada tidak boleh kita belanjakan dengan cara yang 

boros dan berlebihan. Disisi lain kita juga tidak boleh melalaikan perbelanjaan 

yang pokok, penting, dan mendesak. 

Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 29 yang 

artinya sebagai berikut: 
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”Dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 

janganlah terlalu mengulurkannya karena kamu akan menjadi tercela dan 

menyesal.”3 

 

Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menabung selagi kita 

tidak mempunyai keperluan yang mendesak untuk berbelanja. Rasulullah SAW 

bersabda: ”Berhematlah (ekonomis) adalah separuh dari kehidupan. Barang 

siapa yang berhemat akan dikayakan leh Allah dan barang siapa yang boros maka 

Allah akan memberikan kemiskinan baginya”. (HR. Al – Bazzar). 

 

Dari pernyataan di atas menekankan pentingnya menabung bagi manusia, 

terlebih lagi jika kita menimbang-nimbang manfaat dari menabung banyak sekali 

yang dapat kita rasakan, diantaranya: kita dapat membiasakan hidup hemat, 

membiasakan hidup berencana, menyiapkan biaya yang tak terduga, sebagai usaha 

pembentukan modal, atau mempersiapkan biaya untuk masa depan. 

Akan tetapi, minat nasabah untuk menggunakan produk jasa bank Syariah 

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

faktor produk, faktor harga, faktor tempat, faktor promosi, faktor religiusitas. 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen masyarakat adalah pangsa pasar 

yang layak jadi pertimbangan bank untuk menambah jumlah nasabah mereka. Hal 

terseut memperlihatkan besarnya jumlah mahasiswa sangat patu dijadikan bahan 

pertimbangan oleh pihak perbankan sebagai salah satu segmen pasar yang 

potensial untuk penghimpunan dana masyarakat. Oleh karena itu abk perlu 

mengetahui secara umum faktor paling dominan yang sekaligus menjadi alasan 

mahasiswa membuat keputusan menabung di bank. Perbankan terlebih dahulu 

harus memahami karakter mahasiswa dalam berperilaku membuat keputusan 

menabung sehingga segmen potensial ini bias benar-benar dimanfaatkan. 

 
3 Alxqur’an QS. Alxisra’ : 29 
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Berdasarkan dari fenomena diatas yang menjadi dasar untuk penelitian ini 

guna mengetahui faktor yang dominan mengenai keputusan menjadi nasabah, 

maka peneliti menggunakan mahasiswa program studi ekonomi syariah 

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai obyek penelitian. 

Mahasiswa program studi ekonomi Syariah adalah mahasiswa yang mengkaji 

tentang ilmu-ilmu ekonomi islam di bangku kuliah, para mahasiswa diharapkan 

mampu menjadi praktisi perekonomian berbasis Syariah yang mampu memenuhi 

kebutuhan sumberdaya manusia untuk mengimbangi perkembangan ekonomi 

Syariah, sehingga system perekonomian islam dapat tetap hidup dan berkembang 

pesat terutama di perbankan syariahnya. Di mana program ini masih relative baru 

yang berdiri sejak 5 tahun yang lalu, akan tetapi jumlah mahasiswanya dari tahun 

ke tahun mengalami kenaikan, dan diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang 

bertambah akan tetapi kualitasnya juga semakin meningkat. 

Peneliti mengambil responden mahasiswa ekonomi Syariah karena 

mahasiswa ini mempunya pengetahuan yang kompeten tentang perbankan 

Syariah, selain itu mereka memiliki pengetahuan agama yang cukup luas sehingga 

hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan praktik-rsktik 

perbankan Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah dapat dihindari 

bahkan dapat dihilangkan. 

Penelitianxini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong 

keputusan mahasiswa menabung di bank syariah. xBerdasarkan uraian yang telah 

penulis sebutkan, maka penulis mengambil lima variabel untuk melakukan uji 

analisis data, faktor tersebeut yaitu: faktor produk, harga, tempat, promosi, 

religiusitas yang umumnya dapat mempengaruhi minat nasabah dalam 

menggunakan produk jasa bank Syariah, serta faktor mana yang paling dominan 

dari kelima faktor tersebut dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan 

nasabah dalam menggunakan jasa bank Syariah, karena itu penulis mengambil 
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judul penelitian  “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah” 

 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah 

Malang) 

 

B. RumusanxMasalah 

Berdasarkanxlatarxbelakangxmasalah yangxtelahxdiuraikan di atas, xmaka 

dapatxdirumuskanxpermasalahanxpenelitianxsebagaixberikut: 

1. Bagaimanaxpengaruhxfaktorxprodukxterhadapxkeputusanxmahasiswaamenab

ung di bank Syariah? 

2. Bagaimanaxpengaruhxfaktorxhargaxterhadapxkeputusanxmahasiswaxmenabu

ng di bank Syariah? 

3. Bagaimanaxpengaruhxfaktorxtempatxterhadapxkeputusanxmahasiswaxmenab

ung di bank Syariah? 

4. Bagaimanaxpengaruhxfaktorxpromosixterhadapxkeputusanxmahasiswaxmena

bung di bank Syariah? 

5. Bagaimanaxpengaruhxfaktorxreligiusitasxterhadapxkeputusanxmahasiswaxm

enabung di bank Syariah? 

 

C. TujuanxPenelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diketahui tujuan penelitian yang ingin di 

capai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor produk terhadap keputusan 

mahasiswa menabung di bank syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor harga terhadap keputusan 

mahasiswa menabung di bank syariah. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor tempat terhadap keputusan 

mahasiswa menabung di bank syariah. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor promosi terhadap keputusan 

mahasiswa menabung di bank syariah. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan 

mahasiswa menabung di bank syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkan manfaat akademis, 

dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan 

gambaran yang berguna bagi pengembagngan dan penelitian secara jauh 

terhadap perbankan syariah khususnya sehingga dapat dijadikan refrensi bagi 

pembaca dan pengembangan penelitian yang mendalam terhadap analisis 

faktor bauran pemasaran yang mempengaruhui keputusan mahasiswa 

menabung di bank syariah. 

B. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi mahasiswa 

dalam mengambil keputusan untuk menjadi nasabah pada bank syariah.  

C. Manfaat Ilmiah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi 

pembaca dan menambah wawasan keilmuan peneliti. Sehingga dengan hasil 

dari penelitian ini bisa mempermudah pembaca dalam memahami perbankan 

syariah.  

a. Bagi bank syariah 

Sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan 

pengetahuan. Selain itu di harapkan dapat menjadi sumber runukan  atau 

informasi bagi perbankan syariah dalam meningkatkan strategi pemasaran. 



7 
 

 

b. Bagixmasyarakat 

Agar masyarakat mengetahuixtentangxperkembanganxbankxsyariah 

dixIndonesia. xSelain ituxmemberikan informasixkepada masyarakat, 

terutama kepada masyarakat yang akan atau dan sudah menggunakan salah 

satu produk bank syariah.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disususn secara sistematis ke dalam lima bab dengan 

pembahasan sebagai berikut:  

Bab I: Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan masalah, batasan masalah penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab II:  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang 

terkait dengan faktor bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan  

mahasiswa menabung di bank syariah, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan, jenis penelitian, sumber data, 

populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, 

dan teknik analisis data. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini berisi data penelitian mengenai analisis faktor bauran pemasaran 

dan religiusitas yang mempengaruhi keputusan mahasiswa menbung di 

bank syariah. 

Bab V: Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari penelitian 

yang dilakukan secara keseluruhan. 

 


