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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dipengaruhi oleh beberapa 

sektor, tak terkecuali sektor perbankan. Bank merupakan lembaga financial 

intermediary yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana 

dan orang yang kekurangan dana (Ascarya, 2005: 3). Pihak yang mempunyai 

dana berlebih menghimpun dana ke bank berupa tabungan, simpanan giro 

maupun deposito, lalu bank menyalurkan dana pada pihak yang kekurangan 

maupun yang membutuhkan dana berupa pinjaman kredit.  

Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan 

berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan 

benda- benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain 

(Abdurracman, 1991). Dalam melaksanakan kegiatannya, bank akan 

memberikan hadiah pada pihak yang kelebihan dana yang menyimpan dananya 

di bank berupa bunga, dan mengenakan tarif atau biaya peminjaman dana pada 

pihak yang melakukan pinjaman juga berupa bunga. Nominal bunga yang 

ditawarkan pada pihak penyimpan maupun peminjam dana menjadi salah satu 

hal yang menjadi pertimbangan bagi nasabah sebelum melakukan kerja sama 

pada bank.   

Tahun 1998 pemerintah melahirkan UU. No. 7 tahun 1998 yang 

memicu pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Tahun 2008 
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pemerintah kembali melahirkan Undang-undang yang memberikan peluang 

lebih besar pada perbankan syariah, Undang-undang ini memungkinkan 

perbankan dapat beroperasi secara syariah atau bank konvensional membuka 

cabang yang beroperasi secara syariah.  

Bank Syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar 

dengan bank konvensional dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi. Konsep halal adalah konsep yang paling utama dalam investasi 

yang dilaksanakan perbankan syariah, yang menjadi pembeda utama antara 

kedua sistem bank tersebut. Hal ini disebabkan adanya sifat transedental dari 

setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dan hukum Islam (Dewi, 

2007:98). Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah tidak menggunakan sistem 

bunga yang mengandung riba, dimana riba hukumnya haram menurut ajaran 

Islam, sebagai gantinya Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil.  

Sistem bagi hasil digunakan juga didasarkan adanya kecenderungan 

sistem perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya 

konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para banker dan 

pemilik modal. Alokasi kekayaan yang tidak seimbang bisa menimbulkan 

kecemburuan sosial yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengakibatkan 

kerawanan berupa konflik antar kelas sosial yang berujung pada terganggunya 

stabilitas nasional maupun perdamaian internasional (Suminto, 2004).  

Kinerja Perbankan Syariah kini mengalami tren positif, dimana menurut 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset tercatat masih tumbuh 

sebesar 20,65% secara tahunan atau year on year (yoy) per akhir Februari 2018 
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menjadi Rp. 429,36 triliun. Pembiayan masih bergerak ke level dua digit yakni 

14,76 % yoy menjadi Rp.289,99 triliun, selain itu posisi likuiditas juga masih 

bergerak ke arah positif, terlihat dari posisi dana pihak ketiga (DPK) yang 

berhasil dihimpun mengalami kenaikan sebesar 16,1 % yoy menjadi Rp.339,05  

triliun.   

Pada bulan kedua tahun 2018 telah terjadi penambahan rekening sebesar  

560 ribu, hal tersebut di dukung pula dengan bertambahnya jumlah kanotr Bank 

Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Pertumbuhan ini didukung oleh 

permodalan syariah yang tergolong baik, tercermin rasio CAR umum syariah 

sebesar 18,62 % dan non performing financing sebesar 4,31 % di bawah 

treshold 5 %.  

Pada dasarnya Perbankan syariah mengalami perkembangan yang positif. 

Namun dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, bank syariah di 

Indonesia dinilai masih bergerak lambat. Indonesia menempati peringkat ke 9 

dari 10 besar negara berpenduduk muslim dalam segi jumlah aset, padahal 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. 

Kondisi ekonomi syariah Indonesia yang masih jauh tertinggal dari Malaysia. 

Soal aset perbankan syariah, Indonesia hanya 5% dari total aset perbankan 

nasional, sedangkan Malaysia sudah 20% dari total aset perbankan nasional.   

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih sangat kecil jika 

dibandingkan dengan total pangsa pasar perbankan konvensional. Pangsa pasar 

perbankan syariah hanya 5,78 persen dari total pangsa pasar perbankan 

nasional. Total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan perbankan syariah 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik
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baru sekitar Rp 341 triliun dibandingkan total dana masyarakat di industri 

perbankan nasional sebesar Rp 5.289 triliun. Penyaluran kredit perbankan 

syariah pun dinilai masih kecil, yaitu Rp 291,18 triliun dari total kredit yang 

disalurkan perbankan nasional, yaitu sebesar Rp 4.782 triliun.  

Perbankan syariah diharapkan mampu berkembang lebih baik lagi, 

mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia. Bank syariah diharapkan mampu menarik minat konsumen untuk 

menabung di bank syariah. Konsumen Bank Syariah dapat berasal dari 

kalangan dengan status sosial manapun, tak terkecuali mahasiswa dari 

Universitas yang nilai ajarannya dilandaskan pada nilai-nilai Islam.  

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan perguruan tinggi swasta 

yang terlerak di kota Malang, Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 

ribuan mahasiswa dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Universitas 

Muhammadiyah Malang menekankan pentingnya pendidikan yang didasarkan 

dengan nilai ajaran-ajaran Islam, dimana ini tercantum dalam visi Universitas 

itu sendiri, yaitu pada tahun 2030 menjadi Universitas terkemuka dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berdasarkan  

nilai-nilai Islam.   

Penelitian Nailus (2010) mengemukakan bahwa sikap konsumen 

merupakan salah satu faktor eksternal yang kuat pengaruhnya terhadap perilaku 

seseorang. Sikap evaluasi kognitif, adalah perasaan emosional dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan 

terhadap suatu benda atau gagasan, dengan menuntun individu kedalam 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3361223/jurus-ojk-genjot-ekonomi-syariah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3361223/jurus-ojk-genjot-ekonomi-syariah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3361223/jurus-ojk-genjot-ekonomi-syariah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3361223/jurus-ojk-genjot-ekonomi-syariah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3361223/jurus-ojk-genjot-ekonomi-syariah


 

5  

  

kerangka berfikir untuk menyukai atau tidak menyukai suatu subjek . Untuk 

menghadapi sikap konsumen tersebut di atas maka diperlukan suatu kegiatan 

bauran pemasaran (Marketing Mix) untuk bisa mempengaruhi konsumen. 

Perpaduan komponen Marketing Mix (produk, harga, lokasi, promosi, orang, 

proses dan bukti fisik) akan menjadi kekuatan untuk memikat konsumen.  

Produk merupakan titik sentral dari kegiatan marketing , produk ini dapat 

berupa barang maupun jasa, jika tidak ada produk maka tidak ada hak milik 

yang dipindah tangankan, dan tidak akan ada marketing (Alma, 2004). Produk 

yang bagus hendaknya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen, 

produk yang diharapkan konsumen pada Bank Syariah adalah produk 

perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Konsumen akan  

mempertimbangkan pembelian ketika produk sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan  

Konsumen akan mempertimbangkan harga pada saat memilih sebuah 

produk, tentunya harga yang murah adalah hal yang diharapkan konsumen.  

Masalah kebijakan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk 

(Alma, 2004). Harga pada perbankan dapat berupa biaya yang harus 

dikeluarkan konsumen dalam pembuatan rekening tabungan.   

Keputusan pemilihan lokasi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa 

bagi para pelanggan potensial (Tjiptono, 2005). Lokasi Bank Syariah 

hendaknya berada di tempat strategis sehingga mudah diketahui oleh konsumen 

maupun calon konsumen. Pemilihan lokasi juga hendaknya mempertimbankan 
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ketersediaan transportasi umum disekitar lokasi usaha dan dekat dengan 

fasilitas umum sehingga mudah dijangkau oleh konsumen.   

Promosi yang dilakukan harus tepat, media yang digunakan harus mudah 

diketahui konsumen, dan juga isi promosi mudah dipahami dan menarik 

perhatian konsumen, sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih 

jasa Bank Syariah. Meskipun secara garis besar bauran pemasaran untuk 

barang hampir sama dengan jasa, promosi produk jasa seringkali membutuhkan 

penekanan tertentu pada upaya meningkatkan kenampakan  

tangibilitas jasa (Tjiptono, 2005).  

Orang merupakan unsur vital dalam pemasaran jasa, pada pemasaran jasa 

setiap orang merupakan part-time marketer yang tindakan dan perilakunya 

memiliki dampak langsung pada output yang diterima pelanggan (Tjiptono, 

2005). Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan 

bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan mempunyai 

pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa.   

Unsur intangible membuat seorang konsumen tidak dapat menilai suatu 

jasa sebelum dikonsumsi, hal ini dapat menyebabkan resiko yang dipersepsikan 

konsumen semakin besar,  salah satu unsur pemasaran jasa adalah untuk 

mengurangi resiko tersebut dengan menawarkan bukti fisik karakterisitik jasa 

(Tjiptono, 2005). Sarana fisik dalam hal ini dapat berupa fasilitas yang terdapat 

pada Bank. Fasilitas akan menunjang setiap kegiatan yang dilakukan 
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konsumen, kelengkapan fasilitas akan berpengaruh pada keputusan nasabah 

dalam memilih Bank Syariah.   

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa. 

Kualitas jasa sangat dipengaruhi proses dalam penciptaan produk jasa, jasa 

yang berkualitas akan mempengaruhi konsumen dalam memilih sebuah produk 

(Tjiptono, 2005). Proses dalam perbankan meliputi proses dalam pelayanan 

konsumen, dimana konsumen mengharapkan pelayanan yang cepat dan tepat 

dalam berurusan dengan Bank Syariah.  

  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Menabung Di Bank Syariah” dengan objek 

penelitian yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi 

nasabah di Bank Syariah.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam  

penelitian ini yaitu:  

a. Apakah faktor produk, faktor harga, faktor tempat/lokasi, faktor promosi, 

faktor orang/sdm, faktor proses, dan faktor bukti fisik berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank Syariah?  

b. Faktor manakah yang berpengaruh dominan dalam mempengaruhi 

keputusan menabung di Bank Syariah?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis :  

a. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh faktor produk, faktor harga, 

faktor tempat/lokasi, faktor promosi, faktor orang/sdm, faktor proses, 

dan faktor bukti fisik terhadap keputusan nasabah menabung di Bank  

Syariah  

b. Untuk mengetahui faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank Syariah  

2. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara :  

a. Teoretis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam memperkaya wawasan, konsep-konsep, teori 

mengenai ilmu ekonomi pemasaran tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah  

b. Praktis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan dalam 

pemecahan masalah ekonomi pada bidang manajemen pemasaran 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menabung di bank 

syariah Penelitian ini juga berguna secara teknis sebagai bahan 
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pertimbangan, referensi bagi perusahaan, mendeskripsikan dan 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menabung di bank 

syariah, serta diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.  

  

  

  

  

  

  


